VAREN Reisverhaal

Op verkenning naar het bes
van Griekenland

Wij schrijven begin oktober. De laatste TUI-vlucht van het seizoen brengt ons naar Volos Nea Aghialos Airport, eerste stop op een
verkenningsreis naar een plek waarvan we nog nooit eerder hadden gehoord. De Griekse eilanden? Jawel, er zijn er zoveel: Santorini,
Korfoe, Rodos, Kos, Kreta,… Allemaal gekende toeristische oorden en zeilparadijzen. Maar deze keer zijn de noordelijke Sporaden onze
eindbestemming. Groene eilanden vernemen wij, met klinkende namen zoals Alonnisos, Skiathos, Peristera en Skopelos.
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et is Aris die ons bij aankomst op
sleeptouw neemt. Hij vertegenwoordigt het Belgisch-Griekse SAIL
AEGEAN, een charterbedrijf met
wind in de zeilen, dat Volos en de noordelijke Sporaden meer bekend wil maken en
betaalbare zeilvakanties aanbiedt. Maar
Volos is meer dan zeilen en watersport. Wie
over Volos spreekt, spreekt ook over de berg
Pelion, die met zijn top van 1551 meter de
stad overheerst. Op de flanken van de berg
bevinden zich talrijke Griekse dorpjes die
zich aandienen als vertrekplaats voor bergwandelingen naar die andere toppen, allen
iets hoger dan 1.400 meter. In Agriolefkes
(1.471 m) kan men in de winter zelfs skiën,
zegt Aris. Er zijn drie liften met een capaciteit van 2.500 personen per uur en vier
pistes, waarvan één van 5.000 meter.

Volos: stad van Tsipouro
Maar wij bezoeken eerst Makrinitsa (620 m).
De schitterende woningen van het dorp,
vrijwel allemaal nog in originele architectuur, liggen uitgezaaid over de flank van de
berg. Het dorp wordt terecht het balkon van
de Pelion genoemd. Vanop het centrale
plein, met eeuwenoude platanen, hebben
wij een prachtig uitzicht op Volos en de Golf
van Pagasitikos. Dit is een plek waar we
even niet weg willen en van de gezelligheid
willen blijven genieten, ook al begint het te
schemeren en noopt de tijd ons tot afdalen.
Die afdaling brengt ons in Portaria (580 m)
waar ons in restaurant Kritsa een culinaire
verwennerij wacht. Wie van worsten houdt
moet Portaria in de maand juli bezoeken.
Dan zijn er de jaarlijkse worstenfeesten. In
de streek wordt ook een goede lokale wijn
gemaakt en ‘Tsipouro’, een jenever van drui-

ven. Niet te verwonderen dat hier ten
behoeve van vakantiegangers alternatieve
programma’s worden aangeboden, zoals
kooklessen in combinatie met bergwandelingen of fietstochten. Wij waren echter
gekomen om te zeilen, en daarvoor moeten
we naar Volos.
Volos is de stad van de ‘Tsipouro’. In de stad
vind je meer dan 400 Tsipouro-tavernes
(Tsipouradika of Ouzeri), waar de lokale
drank wordt geserveerd met vis, inktvis of
ander seafood. Volos is één van de grotere
steden van Griekenland en ligt ongeveer
halfweg Thessaloniki en Athene in het
departement Magnesia aan de Golf van
Pagasitikos (regio Thessalië). Met zijn
150.000 inwoners is het ook een universiteitsstad en het cultureel en commercieel
centrum van de regio. Het echte leven
speelt er zich evenwel af langs de boulevard
en de haven. Door hier een wandeling te
maken komt men langs de meeste bezienswaardigheden van de stad. Ook hier heeft
SAIL AEGEAN haar thuisbasis en ligt de
KYMO te wachten, een Jeanneau 54 met
vier ruime hutten en een schippershut. Dit
wordt onze thuis voor toch enkele dagen.

Kraakhelder water, uitbundige
natuur
Er zijn mensen die de zee ademen, die
verknocht zijn aan het water, die de zee zijn
en dat ook uitstralen. Zo iemand is schipper
George Benis: professioneel zeilmonitor en
duidelijk gelukkig als hij het anker van de
KYMO mag lichten en de haven van Volos
mag uitvaren, richting Golf van Pagasitikos.
Er wacht ons een zeiltocht van een niet

Een scheepswrak getuigt van het zeer grillig onderwaterreliëf.
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onaardige 50 zeemijlen met als eindbestemming de haven van Patitiri op het
eiland Alonnisos. Dit is meteen het verst
gelegen, en ook het minst bekende eiland
van de Sporaden dat wij zullen bezoeken. In
de Golf van Pagasitikos varen wij echter
eerst op motor naar het plaatsje Kala Nera.
De naam van deze plaats komt van het
medicinale water (neró) dat vlakbij de kust
uit een bron ontspringt en naar verluidt
vooral helend is bij maagklachten. Kalá
betekent goed. De natuurlijke ligging, het
heldere zeewater, het mooie zand/kiezelstrand dat geleidelijk in zee afloopt en de
uitbundige natuur maken Kalá Nerá tot een
kalá of een goede bestemming. De bomen
reiken hier veelal tot dicht aan de kustlijn en
zorgen voor een aangename schaduw.
Omwille van de gunstige ligging start SAIL
AEGEAN hier volgend jaar een project om
een nieuwe basis of aanleghaven voor zeiljachten te maken. In 2020 hoopt men
operationeel zijn.
Van Kala Nera gaat het pal naar het zuiden.
We steken de Golf van Pagasitikos over in
de richting van de Trikeri-eilanden om er
half naar bakboord te draaien, de kaap van
het schiereiland Pelion te ronden, en de
Egeïsche Zee binnen te varen. Met een
goede zuidenwind hijsen we de zeilen en
wordt de motor afgezet. Het gezoem ervan
wordt vervangen door de geluiden van de
zee: het klotsen van het water onder de
boeg, de zuchtende wind in de zeilen, het
gekraak van blokken en touwwerk. Alweer
duikt het gevoel op dat we even niet weg
willen en deze keer willen blijven genieten
van het kraakheldere water, de vliegende
vissen die plots opduiken en de eilanden
Skiathos en Skopelos, die eerst zo ver lijken
en dan plots zo dichtbij. Alhoewel… De
goede zuidenwind laat het plots afweten
ter hoogte van de onbewoonde Agios
Georgios eilandjes. We komen we nog
nauwelijks vooruit en het begint al te schemeren. Daarom besluit schipper George
Benis om het laatste stuk op motor te varen.
Laat in de avond leggen wij aan in Patitiri,
hoofdplaats en haven van het eiland
Alonnisos.
Alonnisos hoort bij de noordelijke Sporaden
en is wellicht iets minder bekend dan de
eilanden Skiathos en Skopelos. Het is een
langwerpig eiland met een kustlengte van
ongeveer tachtig kilometer en een oppervlakte van ongeveer 60 vierkante kilometer.
Het eiland is heuvelachtig, erg groen en
met vele dennenbossen bedekt. Met zijn
456 meter is de Geladias er de hoogste
berg. In de middeleeuwen zou Alonnisos en
de rondom liggende eilanden een schuilplaats geweest zijn van piraten. Het leven
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op Alonnisos is echter rustig. Zelfs in het
hoogseizoen komt men hier de grote massa
niet tegen, laten wij ons vertellen. Toch
leven de inwoners vooral van toerisme of
zijn visser of boer. De afgelegen stranden,
de mooie vissersdorpjes, de rustige mensen,
zijn de charme van het eiland.

Mama Mia!
Het is een hemelse ochtend. Zo’n ochtend
waarbij men zich één voelt met de natuur
en zich onsterfelijk waant; waar alle elementen aanwezig zijn om dankbaar te zijn voor
het leven: een opgaande zon die reeds voor
een aangename temperatuur zorgt, een
zachte bries, heerlijk helder water en een
bruingroene kustlijn tegenover een diepblauwe hemel.
Wij verlaten de haven van Patitiri. George
Benis richt de steven van de KYMO naar het
eiland Peristera dat op kleine afstand ten
westen van Alonnisos ligt. Peristera betekent ‘rotsduif’. Het eiland is maar 14 vierkante kilometer groot en heeft weinig inwo-

ners. Het zijn vooral schaapherders die hier
hun kudde hoeden. Het hoogste punt van
het eiland is 259 meter. Rondom het eiland
zijn veel grotten met een ingang onder
water, een veilige schuilplaats voor de
Mediterrane monniksrob. Er zouden amper
nog 500 dieren van de soort voorkomen.
Een scheepswrak getuigt van het zeer grillig
onderwaterreliëf. Wel een leuke plaats voor
duikers. Wie niet bekend is met het gebied,
of onervaren zeilers, blijven hier echter best
een eind weg uit de kust, zegt schipper
George.
Van Peristera zeilen we langs de kustlijn van
Alonnisos naar het eiland Skopelos. Wij zien
vele, vooral kleinere, zand- en kiezelstranden. Sommige stranden zijn gemakkelijk
bereikbaar, andere stranden kan men alleen
met een boot of te voet bereiken, zegt
George. Dat heeft met het heuvelachtige,
soms steile reliëf van de kustlijn te maken.
Skopelos is honderd vierkante kilometer
groot en heeft een kustlijn van zeventig

Skiathos, onze eindbestemming voor
vandaag, heeft wel een internationaal vliegveld.
Skiathos raakte in 2008 in de publiciteit
toen hier een deel van de filmopnames
gemaakt werden voor de kaskraker ‘Mama
Mia!’, een musical met onder meer Meryl
Streep, gebaseerd op de songs van ABBA.
Het is een zeer groen eiland met mooie,
witte huisjes, prachtige zandstranden en
een schilderachtige hoofdstad (Skiathos
stad). Er zijn twee havens, een kleinere
haven waar de vissersbootjes en de kleine
excursiebootjes aanmeren en ten noorden
hiervan de grotere haven, waar de grote
ferry’s aanmeren. Het schemert al als wij in
de kleinere haven aanmeren. Wij werpen de
landvasten naar jonge kerels, die oud-leerlingen van George Benis blijken te zijn. Ze
dromen allen van een carrière als schipper.
De bewoners van de Sporaden leven van de
zee, van de eerder schaarse landbouw,
schapenteelt, toerisme, visserij, uitbating
van restaurants en shops, oogsten van olijven, … De ultieme droom van vele jonge
mannen is het brevet van jachtman behalen
en nadien schipper worden bij een chartermaatschappij. Bij een chartermaatschappij

Loutraki.

Een romantische plek waar toch
behoorlijk wat scènes van de film Mama
Mia! werden opgenomen.

kilometer. Op het eiland staan ongeveer
tien miljoen dennenbomen. De zaden van
deze specifieke soort verspreiden zich
gemakkelijk door de wind en zorgen ervoor
dat er dichte bossen ontstaan. Er zijn ook
een tiental bergen die tussen de 300 en de
600 meter hoog zijn. Vele toeristen komen
blijkbaar naar Skopelos om te wandelen en
van de prachtige natuur te genieten. Een
ander fenomeen op Skopelos zijn de vele
Byzantijnse kerken en kloosters. Er zouden
op het eiland driehonderdtachtig kerken
zijn. Wij leggen even aan in de haven van
Skopelos stad. Hier arriveren de meeste
toeristen per boot vanaf het eiland Skiathos
of vanuit Volos. Vanaf de haven van Volos
gaat er twee keer per dag een ferry naar
Skopelos en de andere Sporaden. Skopelos
heeft namelijk geen eigen vliegveld en is
alleen per boot bereikbaar.

Skopelos.
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Zeilen in de
Sporaden praktisch
Wij vlogen met TUI vanuit Brussel naar Volos. TUI
vliegt vanaf zaterdag 28 april 2018 tot en met 13
oktober tweemaal per week naar Volos, vertrek
telkens op zaterdag en woensdag.
Chartermaatschappijen zoals SAIL AEGEAN halen
hun klanten op aan de luchthaven en brengen ze
rechtstreeks naar hun boot.
Vanaf vrijdag 27 april 2018 tot en met 10 oktober
vliegt TUI vanuit Brussel ook driemaal per week
naar Thessaloniki, telkens op maandag, woensdag en vrijdag. Vanuit het busstation in
Thessaloniki is er een rechtstreekse busverbinding met de snelbus naar Volos (kostprijs 20
euro). Het busstation van Volos ligt op wandelafstand van de jachthaven. Van het vliegveld in
Thessaloniki is er vrijwel ieder half uur een bus
naar het busstation (lijn 78). De rit duurt ca. 40
minuten en kost 2 euro.
Chartermaatschappijen zoals SAIL AEGEAN
beschikken over een hele vloot boten, naar ieders
smaak en mogelijkheden. Je boot is je hotel.
Geen zorgen dus voor handdoeken. Uiteraard
dient de nodige proviand te worden ingeslagen,
maar in Volos en de meeste aanlegplaatsen is dit
absoluut geen probleem. In functie van het aantal slaapplaatsen is iedere boot uitgerust met
alle denkbaar keukenmateriaal en bestek. Indien
men een schipper neemt, is er uiteraard een supplement per dag te betalen en eet hij of zij mee
met de klanten.
Deze reis werd mogelijk gemaakt door de steun
en medewerking van www.tuifly.be en
www.sailaegean.eu

als SAIL AEGEAN heeft de klant de keuze:
met of zonder schipper. Dummies zoals we
zijn, zouden we voor de Sporaden eerder
opteren voor een schipper omdat er her en
der toch gevaarlijke doorgangen tussen
kleinere eilanden voorkomen, met soms
ondiepe en rotsachtige bodem. Dat mag
geen probleem zijn voor de geoefende
zeiler met de juiste uitrusting, maar in
combinatie met een wispelturige wind is dit
soms voldoende om een zeilvakantie flink
ingekort te zien. In die zin is een schipper
die de streek kent voor zeilers met wat
minder ervaring zeker aan te raden.

Heerlijke regio
De weergoden zijn ons duidelijk goedgezind als wij de haven van Skiathos verlaten.
Wij varen op motor eerst naar het zuiden
om het kleine eilandje Tsougria aan te doen.
Vervolgens gaat het terug naar het noorden. In de verte zien we Loutraki, een dorp
in het noordwesten van het eiland
Skopelos, waar we gisteren ook voorbij zijn
gekomen. In Loutraki bevindt zich de
noordwestelijke haven van Skopelos waar
SAIL AEGEAN in de vakantiemaanden haar
tweede uitvalsbasis heeft. Enkele keren per
week maakt de boot van de lijndienst
Skiathos - Skopelos - Alonissos hier een
stop, vertelt George Benis. Achter de haven
bevinden zich enkele zand- kiezelstranden
waar men heerlijk kan zwemmen. Hier en
daar zijn terrassen waar men wat kan eten
of drinken. Op de hellingen van de berg,
precies achter Loutraki, en op kleine loopafstand, ligt het erg traditionele dorp Glossa.
Glossa en Loutraki liggen ongeveer vijfentwintig kilometer van Skopelos stad en zijn
binnen drie kwartier van daar met de auto
bereikbaar.
Onze tocht gaat echter verder. De KYMO
glijdt langs de kust van de zuidelijke Pelion
met prachtige baaien en strandjes, veelal
enkel bereikbaar per boot. En dan ronden
wij alweer de kaap van het schiereiland om
aan te leggen op het eilandje Paleo Trikero.
Wij zijn terug in de Golf van Pagasitikos en
voor het eerst beseffen wij dat stilaan een
einde komt aan deze verkenningsreis. Het
eilandje Paleo Trikero is bewoond door een
tiental mensen, enkele monniken van het
klooster van Moni Panagias, en zowaar ook
een Nederlander heeft hier een stek gevonden. We ontmoeten de man op weg naar
het klooster dat centraal op het eilandje
tussen de olijfbomen ligt. En we blijken nog
wat gemeen te hebben ook: een verblijf in
het militair kamp van Lombardsijde aan de
Belgische kust in een ver verleden, toen de
dieren nog spraken en er nog zoiets als een
militaire dienstplicht bestond. ’s Avonds, in
vistaverne Isalos , één van de drie restaurants op Paleo Trikero, worden we onverant-
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woord verwend met heerlijkheden uit de
Griekse zee en de Griekse wijngaarden.
Alweer willen we niet weg, maar Volos
wenkt.
In de vroege ochtend meren wij af en
steken opnieuw de Golf van Pagasitikos
over. Het duurt nog bijna een halve dag
voor we Volos bereiken. Vanaf het moment
dat de KYMO is aangemeerd, zijn medewerkers van SAIL AEGEAN ter beschikking om
de boot opnieuw reisklaar te maken. Met
George Benis wandelen we nog één keer de
boulevard en de haven af langsheen de
talrijke aangemeerde zeilschepen aan de
ene kant, en de bruisende tavernes aan de
andere kant. Het is duidelijk tijd voor koffie!
George toont ook zijn boot, de HIMERA.
Enkele leerlingen treffen de noodzakelijke
voorbereiding voor een oefentocht in de
Golf. Hier eindigt voor ons een te korte
verkenningsreis en begint, met zeer
gemengde gevoelens, een nieuwe trip naar
huis, deze keer met een TUI-vlucht vanuit
Thessaloniki. Met zeer gemengde gevoelens? Dit ‘eilandhoppen’ was een uitermate
boeiende zeilervaring en een voortdurende
confrontatie met prachtige natuur, zowel op
zee als op de eilanden. Neen, eigenlijk
wilden we niet weg, want ‘Mama Mia!’, wat
was dat een heerlijke regio. Een gevaarlijke
plek om je hart aan te verliezen.

Een evaluatie
Wij kunnen niet anders dan ons zeer positief uitlaten over de volledige regio van
Magnesia. Behoudens watersport en zeilen
in het bijzonder, biedt de regio talrijke
andere mogelijkheden voor sportbeoefening, voor de natuur- en cultuurliefhebber
en voor bergwandelaars. Voor zeilers is dit
een paradijs, vooral vanwege de mogelijkheid tot eilandhoppen, zwemmen en het
bezoeken van afgelegen baaien met een
ongelooflijk natuurschoon. Wie van drukte
en entertainment houdt, bezoekt de regio
best tijdens het hoogseizoen, maar zal
ermee moeten rekening houden dat niet in
alle haventjes kan worden aangemeerd. Wie
echt wil genieten en het rustiger wil,
opteert best voor de maanden mei, juni,
september en oktober. Afhankelijk van de
locatie van de boot, tussen of rond de
talrijke kleinere eilanden, durft de wind ook
al eens wegvallen en is varen op motor aan
de orde. Een schipper is aan te raden, maar
de klant bepaalt de bestemming of het
programma en bestuurt, indien gewenst,
ook de boot. Over het culinaire durven wij
ons niet echt uit te spreken op gevaar af
niet objectief te zijn. Of toch: het accent lag
op seafood. In alle eethuisjes en restaurants
die werden aangedaan was de keuken,
zowel qua kwaliteit als kwantiteit, overheerlijk: een ander geheim van Griekenland.  z

