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PATAGONIËPATAGONIË
HERE WE AREHERE WE ARE

TEKST TIDDO SIJPKENS FOTOGRAFIE VAL ATKINSON
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P wel en reeds om 18.00 uur gaan de wielen van de grond voor het eerste 
stuk: Amsterdam - Madrid. We hebben de koffers laten doorlabelen naar 
Santiago de Chile. Dus met slechts een kleine tas als handbagage nemen 
we bezit van een van de tafeltjes in een tapasbar op de Spaanse lucht-
haven en bestellen daar verschillende hapjes en een mooie fl es wijn. Het 
begin van onze reis is goed. Na ongeveer 3 uur op de luchthaven gaat de 
volgende vlucht van start, Madrid - Santiago de Chile. Een lange zit van 
12 uur en 45 minuten op een stoel die is gemaakt voor de gemiddelde 
Chileen van 1.60 meter. Met andere woorden: ik zit heel lang erg krap.

santiago

De aankomst in Santiago is niet hartverwarmend, eerder bloed-
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Je hebt ervan gehoord en je hebt erover gelezen. Je hebt er misschien zelfs van gedroomd. Een vliegvisbestemming 

om van te watertanden. Grote wilde forellen, ongerepte natuur, mooi weer als het bij ons koud is, en geen beren, 

muggen of slangen.

Patagonië is groot, heel groot. Waar begin je de zoektocht voor een ge-
schikte plek? Waar ga je naartoe als je hier nog nooit bent geweest? Ga 
je naar Chili of naar Argentinië? Ga je helemaal naar het zuiden, of blijf 
je iets noordelijker? Wil je de pampa’s met langzaamstromende, mean-
derende rivieren, of de snelle rivieren in de bergen? 
Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, begint een zoektocht met Google. Je 
typt: Patagonia fl yfi shing in en krijgt een ongeloofl ijke hoeveelheid infor-
matie. Reeds na 15 minuten zoeken, kom ik toevallig bij Patagonian Base 
Camp uit. Een prachtig gelegen logde in het 11de district in Chili. Het 
blijkt dat de eigenaar van deze lodge een Nederlander is. Ik stuur hem 
een mail in het Nederlands om te zien hoe snel er gereageerd wordt. 
Binnen een paar uur heb ik antwoord. Er wordt mij enthousiast terug-

gemaild wat de mogelijkheden en prijzen zijn; wat je beslist zou moeten 
meenemen en wat je thuis kunt laten. Wat de verschillende programma’s 
gedurende een verblijf kunnen zijn en hoe goed het vissen op forel is, in 
dit voor ons vergelegen land. 
Opgetogen mail ik Marcel, de eigenaar van de lodge, dat ik wat vrienden 
probeer mee te krijgen. De een is net begonnen met een nieuwe zaak, de 
ander heeft een big gametrip in deze periode geboekt en een volgende 
gaat met de familie skiën. Er is er echter één, Kel, die absoluut mee wil. 
Dus we besluiten te boeken.

het is zo ver

De reis, die bijna een jaar geleden geboekt is, gaat begin-
nen. Het is zondag 18 januari 2009. Ajax speelt uit tegen 
NEC en in een fantastische wedstrijd wordt er met 4-1 ge-
wonnen. Na de wedstrijd rijd ik naar Amstelveen om Kel op 
te halen. We zijn om 17.00 uur op Schiphol om de vlucht van 
19.15 uur te nemen. Bij het inchecken blijkt dat we, als we 
willen, ook een vlucht eerder kunnen krijgen. Dat willen we 



heet. Terwijl we in Nederland de week ervoor nog tochten hebben ge-
schaatst, is het hier een graad of 35 en windstil. Een taxibusje staat voor 
ons klaar en brengt ons naar ons hotel in een van de barrios (stadsdelen). 
Wij slapen in Barrio Providencia, in het gelijknamige hotel. Even opfris-
sen en dan de stad in. We vinden een restaurant op de 18de verdieping 
van een modern gebouw. Het leuke aan dit restaurant is dat het rond-
draait en je in ongeveer anderhalf uur de hele stad te zien krijgt. De 
lunch is goed en de Chileense wijnen zijn uitstekend. Met een heerlijk 
moe gevoel van de lange vlucht, het eten en de wijn laten we ons per 
taxi terugbrengen naar het hotel om een paar uurtjes te gaan slapen. Na 
de rust zullen we de stad bekijken en een volgend culinair hoogtepuntje 
opzoeken. Santiago is groot, heel groot. 

De dag voor ons vertrek uit Santiago, op weg naar Patagonië, gaan we 
langs bij Rod and Gun. Een vliegvis- en jachtwinkel. Hier kopen we de 
laatste spulletjes die we denken nodig te hebben. Enorm grote droge 
vliegen (maatje koolmees), wat leaders en ander klein spul. Van de 
eigenaar krijgen we een prachtig boekje met topografi sche kaarten en 
visstekken in Chili. Later blijkt dat we alle vliegen die we mee hebben 
genomen - enige honderden - en de vliegen die we kochten, bijna niet 
nodig hebben gehad. 

Puerto varas

De volgende dag gaan we naar het zuiden. Eindelijk naar Patagonië. De 
bestemming is Puerto Montt. We vliegen er in ruim een uur naartoe. 
Er staat een taxi voor ons klaar die ons naar Puerto Varas brengt. Een 

prachtig plaatsje aan een azuurblauw meer. Inchecken in het hotel en 
snel weer weg. In de vliegviswinkel in Santiago is ons verteld dat er 
op ongeveer een halfuur van ons hotel een lodge is, genaamd Yankee 
Way, die fantastische lunches serveert. Op naar Yankee Way dus. Een 
hobbelige rit over grindwegen brengt ons bij de lodge. Oubollig, maar 
wel schitterend gelegen aan een kristalhelder meer met uitzicht op de 
vulkaan Osorno. De lunch was lekker maar eigenlijk de lange heen- en te-
rugrit niet waard. Terug in Puerto Varas gaan we naar de Orvis Shop. Ook 
hier kopen we wat spulletjes, omdat je als vliegvisser natuurlijk nooit 
genoeg hebt. We lopen er vier van onze medevissers tegen het lijf, die 
naar dezelfde lodge gaan als wij. ’s Avonds eten we wat tapas, drinken 
een fl esje wijn en gaan vroeg naar bed. 

vulkaanuitbarsting

Het was de bedoeling dat wij van Puerto Montt naar Chaitén zouden 
vliegen. Dit gaat echter niet door, omdat er een vulkaanuitbarsting is 
geweest. Het vliegveld van Chaitén is niet meer te gebruiken. Voor ons 
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blijkt dit gunstiger, want het ingehuurde vliegtuig kan nu iets dichter bij 
de lodge landen. Dit regelt de eigenaar van de lodge. Een spectaculaire 
vlucht in een negenpersoons vliegtuigje brengt ons naar La Junta. Vooral 
de laatste minuten zijn geweldig. We vliegen door de dalen en de berg-
toppen zijn dus boven het vliegtuig. Op La Junta staan de pickup trucks 
klaar om ons naar de lodge te brengen. Ongeveer een halfuur rijden over 
een onverharde weg - we hebben twee weken geen asfalt gezien. De 
natuur is adembenemend mooi. Het weer is prachtig. De rivieren die we 
zien, hebben dezelfde blauwe kleur als de zee in de tropen.

goed geregeld

De lodge is prachtig. Gelegen aan de Río Palena in een bocht in de rivier. 
Alle mannen storten zich op de Pisco Sour en de mooie witte wijnen. Ik 
neem er een en stap daarna met waadpak en een 5-hengel in de rivier. 
De eerste wilde regenboogforel is al snel gevangen. Die avond maken we 
kennis met de hele staf van de lodge. Er zijn drie Amerikaanse gidsen die 
’s zomers in Alaska en ‘de Rockies’ werken. Twee fantastische Chileense 
hulpen brengen de boten en auto’s daarnaartoe, waar je ze nodig hebt. 
Dames verzorgen de keuken en andere dames de schoonmaak. Kortom, 
alles is echt perfect in orde. Ook het materiaal is top. Er zijn maar liefst 
drie jet boats, twee catarafts, twee rubberen drift boats, waar een motor 
achter kan, en nog wat aluminium boten. Pickup trucks, jeeps en wat al 
niet meer staan borg voor een fantastisch vliegvisavontuur.

vissen!
De langverwachte eerste visdag breekt aan. De avond voor het vissen 
wordt er door de gidsen een plan gemaakt: wie vist waar en met met 
welke gasten. Wij hebben Nick als gids, een ‘te gekke vogel’, die de hele 
dag dingen roept als: “Far out, well done dude, good work man, nice shot 
brother.” Alles op zo’n typisch Amerikaanse manier. Wat we de vorige 
avond bij het naar bed gaan niet wisten, is dat het de hele nacht zou 
gaan regenen. En niet zo’n beetje ook. De rivier voor de lodge is zeker 
60 cm gestegen en modderbruin. Hier zullen we vandaag beginnen. Ik 
heb er een hard hoofd in. En terecht, naar later blijkt. Terwijl de andere 
mannen op rivieren zitten, die niet zijn verkleurd, gaan wij het proberen 
in ‘de chocomel’, die langs de lodge stroomt. Met een jet aangedreven 
motorboot varen we stroomopwaarts. Daar, waar een kleine rivier nog 
wat helder water in de hoofdstroom brengt. Het geluk is met mij. Binnen 
vijf minuten vang ik in het kleine heldere stuk een pracht van een bruine 
forel, op een diep geviste nimf. Ook haak ik een regenboogforel die met-
een tot in de backing wegspurt. Later blijkt waarom. Deze vis was niet al 
te groot, maar vals gehaakt op de dropper nimf. Er wordt veel met twee 
vliegen gevist. Zowel met een grote droge vlieg met een nimfje eronder, 
als met twee nimfen onder elkaar. Wat betreft weer en vangst moeten 
we deze dag vergeten. Het enige goede is dat Kel de hele dag perfect 
les krijgt van de gids. Dat zal hem de komende twee weken erg van pas 
komen. ‘s Avonds een fantastisch diner in de lodge.

vliegvissen zoals het moet

Het is vandaag mooi weer. We gaan naar Lago Rosselot. Een prachtig, 
kraakhelder meer in een adembenemend mooi decor. De autorit ernaar-
toe duurt een klein uur. De boot wordt na even varen op een prachtig 
strandje vastgemaakt. De 5-hengels worden opgetuigd en aan de leader 
gaat een grote nimf op haakmaat 8 of 6. Een Bitch Creek. De een na de 
andere aanbeet volgt. Binnen no time staan Kel en ik met kromme hen-
gels. Dit gaat de hele dag door. Hoewel alle hoekjes, plekjes stroompjes 
en watervallen van dit meer er zeer uitnodigend uitzien, blijven we de 
hele dag hangen op een gebied ter grootte van drie voetbalvelden. We 

waden alsof we op gras lopen en vangen een forel of vijftig, zestig. Kel 
pakt als klapper een prachtige brownie. Bij het verlaten van deze stek, 
op de weg terug naar de take out, moeten we een klein stukje de rivier af 
driften. In deze korte drift vangen we allebei op de droge vlieg nog een 
aantal forellen. Dit is vliegvissen zoals het moet: veel en zeer sterke fo-
rellen in een prachtige omgeving. Ook nu wacht ons weer Pisco Sour en 
een topdiner. Om het kort te houden: iedere dag wordt er na het vissen 
een fantastische drie- of viergangenmaaltijd gekookt door de keukenbri-
gade. Zeer goed, zeer smakelijk en begeleid door mooie wijnen. Het is 
echt een feest om aan tafel te gaan. Ik ga dus niet meer schrijven dat we 
elke avond lekker hebben gegeten.

raften met dan

We zakken met een driftboat de Río Rosselot af. Onze gids is Dan. Een 
jonge vent die in de noordelijke zomerperiode gids is op de Gunnison in 
de Rocky Mountains in Colorado. Alles vandaag is in één woord gewel-
dig. Zeer veel vis, een topgids, een heerlijke op een strandje gemaakte 
lunch en water zo helder en blauw, dat je denkt dat je in een folder staat 
te vissen. Veel regenbogen en bruine forellen gevangen. Stroomversnel-
lingen zijn zo ruig dat we verplicht worden zwemvesten te dragen. We 
waden enkele malen op kiezelstrandjes om de benen te strekken en om 
plekken te bevissen waar we met de boot niet bij kunnen. We zien een 
forel achter de droge vlieg aankomen, die zo groot is dat de gids er stil 
van wordt - helaas niet gevangen.

beste walk and wade-rivier ooit

De vierde dag alweer. Als je als vliegvisser een rivier zou mogen ont-
werpen, waar je dagen langs kunt waden, dan wordt het deze. Prachtige 
diepe pools, snelle stukken, langzame stukken, kleine watervalletjes. 
Kraakhelder water met genoeg ruimte om een gewone worp te kunnen 
maken. Dit water is helderder dan gin of jenever en er zitten prachtige 
vissen in: sterke regenbogen en brownies. Kel en ik vangen er veel. Voor 
het eerst deze week op vliegjes die wij normaal gebruiken op haakmaat 
12 en 14 en ook voor het laatst.
Ik heb de eigenaar van de lodge beloofd de naam van deze rivier niet te 
noemen. Ik vliegvis al 25 jaar en heb in British Columbia en Montana 
mooie riviertjes gezien, maar dit is absoluut de beste walk and wade-
rivier waar ik ooit gevist heb. Echt niet normaal. Veel, groot, en allemaal 
gezonde, dikke, wilde forellen, die je 5-hengel tot in het handvat krom-
trekken.

tweedaags avontuur

We zullen twee dagen met een driftboat de Río Palena afzakken. We 
komen ‘s avonds niet terug in de lodge, maar slapen langs de rivier. Het 
gaat eentonig worden. Ook deze dagen zijn top. In het eerste gedeelte 
vangen we zeer veel vis op droge vliegen. Het zijn er echt tientallen de 
man. Op de tweede dag kleinere aantallen, maar grotere vissen. De gid-
sen hadden het al verteld: “The first day will be quantity, the second day 
quality.” Het slapen is perfect geregeld. Na een lange dag op het water 
staat er langs de rivier een klein huisje met twee slaapkamers met twee 
bedden per kamer, een kleine douche- en toiletruimte en een keukentje. 
We zijn met twee driftboats aangekomen. Met de andere boot twee zeer 
aardige Amerikanen. We hebben een geweldige avond. En ook nu zorgen 
de gidsen voor een heerlijke maaltijd, gemaakt boven open vuur. 
’s Avonds, na dit tweedaagse avontuur, is het feest in de logde. Voor de 
eerste groep zit het vissen erop. Er wordt afscheid genomen. Alle gasten 
en personeel doen mee. Wij blijven gelukkig nog een week.
(wordt vervolgd)


