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e reisnaarPatagoniëis intensief. maar snel. Om
18.00 uur het vliegtuig
vanafschipholnaarMadrid,waar
overgestaptwordt op het toestel
naarBuenosAires.In Ezeiza,het
van BuenosAires,
hooÍdvliegveld
met de specialebus shuttlenaar
vliegveldJorge Newberry waar
de zilverenvogelnaarSan Carlos
de Barilocheverlrekt.Daarwerd
ik opgewachtdoor RobeftoPandolfivande 5 LagosLodge,
SANCARLOSDE BARILOCHE
Na een autoritvan 5 kwartierwas
ik preciesop tijd om in de lodge
aante schuivenvoor de lunch!Of
ik vandaag nog wilde vissen in
Lago Hessdat zich rechtvoor de
lodge bevindt?Reken maar! De
is snelvergeten
reisvermoeidheid
als je voorgesteldwordt aan je
gids, die zegt dat er momenteel
elkeavondeen geweldigecaddis
hadge plaatsvindtmet bijbehorendeforelactiviteit.
Met enigongeloofrichtteik haastig mijn comfortabelekamer in,
pakte mijn #5 hengel,reel met
bij eldrijvendelijnen vliegvisvest
kaaren liepnaarde 4 Wheeldrive
die voor de lodge klaarstond.
gisToch was het werkelijkheid:
teravondop mijn gemak vanuit
een koud en regenachtigNeder9 4 B E E T- N O V E M B E R

land vefirokkenen de volgende bootterug.In hetdonkerhoorden
middagbelaagik bij een tempe- we nog steeds activiteiten door
ratuurvan 25 gradenreedsde Ío- de caddisin de oppervlaktelangzaamterugte strippenvingik nog
rellenvan LagoHess!
Aangekomenbijde oevervan La- steedsvis, maarde afspraakwas
go Hess is het eerstedat opvalt, om22.OOuurte dineren.HetgeMet zijn3.554 bied rondomSan Carlosde Baride CerroTronador.
meter hoogte en eeuwig be- loche is voor vliegvisserseen
sneeuwdetoppeneenzeerimpo- waar paradijs.In dit bergachtige
van navanhet gebied,dat deeluitmaalct
santeberg.De helderheid
water is het volgendedat indruk tionaalparkNahuelHuapi,bevinop me maakt. Hoe helder kan den zichtientallenrivierenen mewaterzijnen hoe brengje het on- ren, Door de lage bevolkingsvan
der woorden?In LagoHesskijkje dichtheid,de uitgestrektheid
op zes meterdieptenog gewoon het gebieden het gebrekaantoeop de bodemen zieje op 20 me- gangswegenis de hengeldruk
ter forellen in de opperulakte hierminimaal.
"cruisen".Vanenigeinsectenactiviteitwas echternog geen spra- BRUINEFOREL
ke. Volgensde gids was het nog Voor de volgendedagen stond
ietste vroeg.Tochwas ik blijdat de Rio Manso op het programkort daarna de eerste rises het ma. De Rio Manso ontspringt
deden golven.lk vanafeen gletsjerin de Andesen
wateroppervlak
heb al te vaak meegemaaktdat stroomtna ongeveer12km in Laverteldwerd dat het een paarda- go Mascardi. VanaÍ dit meer
gengeledennogzo goedwas... stroomt de Manso verder, om
In eerste instantiewaren het wat koft daarna Lago Los Moscos,
te bereiken.Daar
kleineÍorelletjesdie zich aan de "muggenmeer",
drogecaddislietenstrikken.Toen begon onze floattrip, die ons
echterde lucht zodanigmet ca- stroomafwaartsna ongeveer B
dissengevuld was, dat ze zelÍs km tot LagoHesszou brengen.
achter mijn brillenglazenzaten, De Rio Mansois hierzeer gevahoe meerhet wateroppervlak
be- rieerd. Bochtige stukken met
gon te kokenen hoe meer grote stroomnadenen highbankswordoor rustigstroforellen
den afgewisseld
zichaandienden.
Om 21.30uur roeidede gidsde mende bredereen diepere ge-

deeltes.Overalkon echter forel
gevangenworden.Tegende high
banks aan waren de sprinkhaan
imitatieszeer productief.Wanneerde gids de boot aan de kant
legde,kon ik op zichtde kruisende forellentegende andereoever
was de
aanwerpen.Onvergetelijk
bruine forel die net omkeerde

voordat mijn grashopperop het
water kletste,Door het neerkomen van de vlieg keerdede vis
meteenweer om, zwom rechtop
af en nam
de sprinkhaanimitatie
dezezonderenigeaazeling!Inde
dieperegedeeltenvan de Manso
werd af en toe een zinkendelijn
ingezetom de daar aanwezige

euzewatervallen.In de schaarse
documentatiedie overdezerivier
te vinden is, wordt aangegeven
dat dit stuk ontoegankelijkzou
zijn. De 5 Lagos lodge beschikt
echteroverzoveelman-en PaarDE WATERVALLEN denkrachtdat ik toch tussen de
KLETTEREN
TussenLago Hessen Lago Stef- eersteen derdewatervaleenonfen herbergtde Mansovier seri- vergetelijkevisdag kon beleven.

chars te kunnen belagen.Heel
apart om op 4 meter diepte het
te kunstreamertje
binnengestript
nen volgenen de vis te zienaanvallen.

Alle benodigdespullen,dus inclusief driftboot en roeisPanen,
worden s Morgensin allevroegte
door de gauchos van de lodge
met paardentot onderde eerste
watervalgebracht.Zelf werd ik
doorde gidsmet de 4 Wheeldrive een stuk op weg geholpenen
moest nog een tweetalkilometer
N O V E M B E R- B E E T 9 5

te voet wordenafgelegd.Tijdens ongeveer anderhalf uur terug
de drift zagenwe overalactiviteit naarde lodgete brengen.
in de wateroppervlakte.
De forellen namenemergersen met een ES[itJEB_
groengekleurdscutje, met een De reisvanSanCarlosde Barilopheasanttail als droppererach- che naar Esquelging met een
luxetouringcar.
IngeheelPatagoter werdmenigforelgeland.
Bij de tweedewatervalstonden niëis eengoedwerkendnetwerk
de gaucho's reeds op ons te van dergelijkebusonderneminwachten.Zijwarente paarddoor gen actief. Op het busstation
de bossenvan de eerstenaarde werd ik opgewachtdoor Travis
Rivertweedewatervalgereden.Tenruijl Smithvan The Pataqonian
de gids en ik genotenvan een guides.
- lunchinclusief Esquelligt als uitvalsbasis
zeer
riverside
heerlijke
in centraalPatagonië.
ArgentijnseMalbec,demonteer- strategisch
den de gaucho'sde driftbooten Het is omgevendoor geweldig
zoals de spring
slouwden deze naar de grote vliegviswater,
pouleonderde waterval.
creekArroyoPescadoen de riviewildeFutaleufu
regenbllgforel.
Na de lunchwas allesin gereed- ren Corcovadoen Rio Grande. Mooigetekende
heidom de RioMansotot aande Ten westen van Esquelligt op
derdewatervalte driften.De fo- slecht10 km nationaalpark Los dikke forellenzich te goed zag trekt daardoorook veel vogelrellenwaren nu duidelijkmeer Alercesmet als meest bekende doen aan allerleilekkersdat oo sooden aan. Black necked
geinteresseerdin grote droge rivierende Rivadaviaen de Ar- het water dreef. Snel werd de swans,de MaftinPescador,een
gebrachten kingfishersoor"t,alledeieendensedges.Omdat een grote God- rayanes.Ook hiermoestdus op hengelin gereedheid
komen
dard sedge de tippet nogal laat basis van de omstandighedenwerdeenzwarlemieraande krui- soortenen ook flamingo's
Een heelbijzontwisten moest een dikkere tip zoalsdie op dat momentwaren sende forellen gepresenteerd.hierfoerageren.
"Set,set, set", schreeuwdeTra- dereervaring
was hetvangenvan
aangeknooptworden.Op zo'n eenkeuzegemaaktworden.
tussende flamrngo
s.
momentmerkje dat er hier,bui- Volgens Travis was de Arroyo vis!In een reflexliftteik de hengel Íorellen
nooitgevist Pescadointeressantomdat de en was oe eersïeregenoooggeten de lodgegasten,
wordt. De vis vertoontgeen en- forellenmomenteelhelemaaluit haakt. De forellen namen de i:i f a-), (: [ri ['r :'t []',i:
keleaarzelingals een 24100tip- hun dak gingenop zwaftetorre- zwade miervaak zo voorzichtig, De volgendedag zoudenwe de
pet aangeknoopt
wordt,wat ook tjes en miertjes.Een autoritvan zonderenige beroeringvan het forellenvan de RioGrandetijdelijk
erc nrettiois als zichineenseen 25 minutendoor een ruigeopen water,dat ik dachtdat mijnvlieg van een lip piercingproberente
50 cm. bruineÍorelin de vlieqver- vlakte,met vele roofuogelszoe- alleen maar door de watedilm voozren.
g rst.
is een
kend naar muizen,konijnenen zal{.e.Gelukkigwas Travishierop De RioGrandein Patagonië
geleBij de derde watervalstonden hazen,brachtons bij dezespring getrainden gaf hij feilloosaan anderedande meerzuidelijk
in TienaDelFuwederomde gaucho'sklaarom creek. lk voelde de adrenaline wanneerde haak gezet moest gen gelijknamige
de spullenaf te voeren.Voormij doormijnaderenrazentoenrkde worden.Het watervan de Arroyo ego,die bekendstaatom zijngrospringcreekzag en Pescadois zeer voedselriiken
stond een paardklaarom mij in glasheldere
De RioGrandein Patagonië
is gemiddeldongeveer45 meterbreed
en stroomtook nog ongeveer60
km Chiliin, waar men hem Futaleufunoemt.
De Rio Grandekan op vele verschillendemanierenbevistworden.Zo kanmenalfloatend
onder
wilgenvissenof
de overhangende
tegende highbanksmet sprinkhaanimitaties,
Ook kan de boot
worden vastgelegd,zodat men
tussende wierbeddenmet een
vlokreeftimitatie
op zicht vist. Op
in de rivierkan
ondiepegedeelten
men de boot verlatenen stroomnadenuitnimÍen.
We kozen voor het floatenduitkammenvande wilgenbossen.
Er
werd gevistmet de Gipsy King.
vlieg,met als
een grotedrijvende
dropper daarachtereen Prince
nimf.De kunstis om dezecombinatie,tenryijl
men er langsdrift,zo
v'lj

lv'

{n
LC

-nn{n"nllnn
ZUCIUI

CIICI

I.

vermogelijkonderde overhangende wilgentakkente werpen. Omdat het erg heetwas, bovende 30
graden,en onbewolkt,zochtende
forellende schaduw en beschutop.
tingonderde wilgenbossen
De Gipsy King bleek een goede
keuzete zijn;de forellennamende
Miegmet grof geweldvan het wateroppervlak.Het was opvallend
hoe harddeze"groteriMerforellen"
vochten.Bij het passerenvan high
bankswerd door Travisaltijdeven
"tegengeroeid"om zodoendede
boot op zijn plaatste houdenen
werd naar kruisendevis gezocht.
Op deze manier werden diverse
forellenop zicht aangegooiden
met de GipsyKingtot eenaanbeet
verleid.
Gedurendede gehele float van
ruim10 km werdenruimdertigvissentussen30 en 45 cm gevangen
en een vijftalvan rond de 50 cm.
we geen enBovendienJ<v,ramen
keleanderevissertegen, hetgeen
volgensTravisnietuiZonderlijkis.

wijn,de velevliegvismogelijkhedendrillen;"no more pressure",roept aan deze vlieg een aantalregenvan dit gebiedbesproken.Voorde Dan,wil de vis maarnietomhoog. bogen gevangen.Het drillenwas
'Typicalbig brown"zegt Dan,'Just spectaculairomdat de vissen na
meest spectaculairemanier van
landik het haken meteen de diepte in
vissenis het seizoenhelaasvoor- makehertired".Uiteindelijk
br1.Dan liet foto's zien van bruine een massievebruineforel van 65 schoten.
Helaas laruamer wind opzetten
forellenvan 80 cm die aan de dro- cm.
waardoorwe de kruisendevissen
gevliegtegende rietkagengevanDÊ REUZENVANCHILI
achterde nietmeerkondenzienen eeneinVanafEsquelis het iets meer dan gen werden. Deze forellensprin- Omdatde zoninmiddels
een uur rijden tot de grens met gen uit het waterom grotelibellen bergen vandaan is en een deel de kwamaandezebijzonderemavan de rietsten- van het meer in de zon ligt, stelt niervanop eenmeervissen.
Chili.Een 4 Wheeldrive is onont- (en hun imitaties!)
beerlijk,wantverhardewegenkom gels te veroóeren. VolgensDan Dan voor om een zonnigestek te
je hier niet tegen. Het landschap warenin de mondingvan de Futa- proberenwaar een bergwandzo- Eénvan de mooisterivierendie ik
naarmateje leufuechteraltijdwd grote bruine wat loodrechthet meer in loopt. in Patagoniëbevistheb is ongeverandeftzienderogen
dichterbij Chili in het Andes ge- forellenaanwezig,alleenmoetmen Het is op dieplaats60 meterdiep, twijfeldde Futaleufu.Het is dezelfbergtekomt, De open vlaktesver- diemeteenzinkendelijnbevissen. maarvolgensDanis er eengoede de rivierals de Rio Grandein Ardwijnenen er dienenzich steeds Vol verwachtingstapteik zodoen- kans dat hier oppervlakteactiviteit gentinië,maarin Chililigt de rivier
nóg verdervan de bewoondewemeer hoge bergen aan met ook de de volgendeochtendmet een is.
relden heefteen nóg gevarieerdewe
is
kunnen
het
windstil
Omdat
#7
Dan
in
de
boot.
Op
gletsjers
hengelbij
ertussen.
steeds meer
Het landschapwordt steedsgroe- de plaatswaar de Futaleufuin La- van grote afstandal duidelijkde re structuur. Grote diepe pools
ner van kleur.Aan de grens staat go Yelchomondt werd met een kringenin hetwater zien.Ondanks worden afgewisseld met fraaie
Op sommigeplaatDan, mijnvisgidsvoor de komen- woollybuggerde stroomnadenaf- de activiteitvalt het niet mee om stroomnaden.
vanuit de
watervallen
storten
precies
sen
forelwaar
de
te
vinden
uit
gevist.
het
was
Na
halÍ
uurtje
een
de dagen,klaarom me naarLago
Yelchote brengen,De lslaMonita raak; een regenboogvan 53 cm. lennaarop zoek zip. Er drijvenve- bergwandin de rivier,De Futaleufu
lodge,waar ik te gast zal ziin,ligfi, Nietslecht,maarhierkwamenwe le verschillendeinsectenop het herbergtook vernauwingenwaar
namelijkopeeneilandin dit meer. niet voor. Een paar worpen later water.Bovendienbewegende fo- klasse4 en 5 raftingwater doorTot in de vroegeuurtjesheb ik met volgt een keiharderuk aan de zin- rellensnel en zonder een voor- heen raast. Het water is hier ook
Dan, onder het genot van iets te- kende lijn.Het voelt erg solideen spelbaarpatroononderhetwater- weer van een onvoorstelbareheldieelkeen
veel overheerlijkeChileensewitte ondanks mijn harde manier van oppervlak.Geregeldgooi ik een derheid.Invijffloattrips,
regenboogaan die meteenrecht volledag in beslagnamen,heb ik
naar mijn vlieg komt, maar deze nietéén anderevissergezien.Tijm0nster,
op het allerlaatstemoment wei- dens zo'n floattripwerdentientalgert. Soms gaat dat zelfsmet een len wilde forellenvan 40 cm en
flinkespetterpartijgepaard,waar- grotergevangen,
door het lijktalsofde vlieggenomen is. Dan stelt voor om een Informatie
wesp imitatiete gebruiken.Hoe- Voormeerinformatieovervliegviswd ik ook een aantalwespen op sen in Patagoniëkunje terechtbij :
het waterhad ziendrijven,dachtik BBI Travel,utww.worldofÍishing.nl
dat de vliegdie hij me gaf alleen of tel +31 (0)50- 3136000.
gebruiktwerd om voor de sierop
een hoedte prikken,Tochwerden HAilS BOCK
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