Fly Fish Away!

TEKST HYPPO WANDERS

make a living

FOTOGRAFIE VALENTINE ATKINSON & MATT HARRIS

N E D E R L A N D S E

V L I E G V I S S E R

Marcel houdt van aanpakken, Rotterdammers eigen. Dat doet hij na zijn
studie dan ook voortvarend. En hij houdt van avontuur. Geschoold in de
accountancy en marketing maakt hij vlot carrière en ontpopt zich – in
zijn eigen woorden – als een ‘ras-yup met alle bijbehorende voor-, maar
ook nadelen’. Met het klimmen op de maatschappelijke ladder raakt hij
steeds verder weg van waar hij (als vliegvisser) van droomt. Dat wringt
en het verlangen om het avontuurlijke in te vullen, dringt zich meer en
meer op. Ontdekken van dat waarvan je alleen een vermoeden hebt. Samen met zijn vriendin Astrid neemt hij uiteindelijk de beslissing die hun
leven definitief doet veranderen. Ze zeggen hun banen op, verhuren hun
huis en trekken voor onbepaalde tijd de wereld in.
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In deze reeks volgen wij Nederlandse vliegvissers die naar
het buitenland vertrokken. Ondernemende types die rond
het vliegvissen elders een leven opbouwen. Marcel Sijnesael
is daar een sprekend voorbeeld van.
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De van geboorte Rotterdammer (1964) heeft een forse hoeveelheid
water in zijn bloed. Viswater wel te verstaan. Want vanaf het moment
dat hij kon lopen, vulde hij elk verloren uurtje met vissen. Totdat hij als
vijftienjarige een nogal vreemd uitgedoste visser aan de waterkant ontmoette. Een die wel heel vreemde bewegingen maakte en met een dikke
lijn viste. Maar wel een aardige man, want hij bracht het geduld op om
Marcel in te wijden in de geheimen van het vliegvissen. Geen idee waarom, of om Marcel te citeren: “Ik geloof dat Sepp Fuchs, die vreemde man
met dat rare hoedje op en dat vest aan met allemaal zakjes en pluimpjes,
het zelfs ook nu nog niet weet.”

EEN RUGZAK VOL FOREL
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Anderhalf jaar duurt hun reis. Ze bezoeken Afrika, Azië en na een korte
tussenstop in Nederland reist het inmiddels getrouwde koppel naar Midden-Amerika. Al vissend belandt Marcel uiteindelijk in Chileens Patagonië. Op oudejaarsavond 1997 dobbert hij in een geleende houten boot in
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de stilte van Lago Rosselot. Het vuurwerk bestaat uit de vangst van meer
dan twintig mooie en sterke forellen. De pracht van de omgeving, de
maagdelijke natuur en de indrukwekkende visserij, dat alles, doet hem
beseffen dat hij gevonden heeft waar hij al die tijd naar op zoek was.
De omgeving waar hij zich uiteindelijk thuis voelt. Als vliegvisser, maar
meer nog als mens. Een weg terug is er niet meer. Eigenlijk begint pas
dan het echte avontuur.*
UIT HET NIETS EEN LODGE

Sight fishing voor grote
forellen rond Lago Claro.

Terug in Nederland wikkelt hij zijn zakelijk verleden af, verkoopt zijn bedrijf en vertrekt weer naar Chili. Dit keer met een strak omschreven doel:
een definitieve plek zoeken én vinden waar hij zijn nieuwe leven kan starten. Die vindt hij in een bocht van de rivier de Palena. De koop van het
veertig hectare grote grondgebied is relatief makkelijk gesloten en even
waant Marcel zich koning te rijk. Maar zijn land ligt er niet alleen mooi
bij, het is ook een beetje afgezonderd. Er moeten twee bruggen worden
aangelegd om überhaupt op de plek te kunnen komen waar hij zijn lodge
wil bouwen. Niets is er voorhanden: geen elektra, geen stromend wa-
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The BaseCamp
aan Río Palena accommodatie voor
12 vissers.

De Río Figueroa slingert
door huizenhoge canyons.
Inzet: EscondidoCamp met
spectaculaire uitzichten over
Lago Verde.

onbekende Laguna Escondida. Al deze kampementen bestaan uit grote
dome-vormige tenten, voorzien van comfortabele bedden, wc en douche.
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De lodge en de bijgebouwen zijn afgezien van enkele kleine ongemakken
relatief makkelijk tot stand gekomen. Het runnen van een vliegvislodge
is weer een verhaal apart. Zeker als de ervaring ontbreekt. Een groot pro-

Om van al dat water optimaal te kunnen genieten, heeft Marcel nog drie
kampementen aangelegd. Aan de Río Figueroa is TempleCamp verrezen.
Dit kamp biedt ruimte aan zes vissers. IslaLeonCamp ligt aan de Río Palena en is de overnachtingsplek tijdens een drifttocht op de Palena. EscondidoCamp is de ideale uitvalsbasis voor de spectaculaire vistochten
op de Río Escondido. Deze rivier verbindt Lago Verde met het tot voor kort

In vijftien jaar is The Patagonian Basecamp uitgegroeid
tot een van de meest toonaangevende lodges in Chileens Patagonië. Een staf van achttien mensen voorziet de gasten van een aangenaam verblijf in de lodge en de drie dependances. Zes jonge maar ervaren
gidsen nemen elk maximaal twee vliegvissers
onder hun hoede. Kortom: is de droom verwezenlijkt? “Dat zou kunnen”, meent Marcel, “maar er
is meer.” Nieuw is het Escondido-project. Tussen
Lago Verde en Laguna Escondida stroomt Río
Escondido. Het bijzondere aan dit gebied is
dat het grotendeels onaangeraakt is. Het
bevat oerbos en er stromen kristalheldere rivieren. Zelfs Marcel was diep onder
de indruk, toen hij voor het eerst met de
kano het gebied binnenkwam. Om de huidi-

Een schitterende
bruine forel uit
de Palena voor
Geert de Graaf uit
Utrecht.
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NINE ELEVEN

TRIP BINNEN EEN TRIP

NIEUWE UITDAGINGEN

Het visseizoen in Chileens Patagonië loopt van november tot en met
april. De lodge heeft verschillende programma’s.
Meer info: www.patagonian-basecamp.com

F LY

ter, geen riolering, geen telefoon. Hij mag dan een verleden hebben als
geslaagd zakenman, maar het bouwen van een houtskelethuis is geheel
iets anders. Hoe dit aan te pakken, leert hij zichzelf uit een boek. De eerste schetsen van de lodge volgen en op papier krijgt het al snel vorm. Een
lokale architect vertaalt de schetsen naar een bruikbaar geheel, zodat
vergunningen kunnen worden aangevraagd. En dan volgt een massaal
transport van alle bouwmaterialen. Lokaal hout wordt verzaagd tot balken en planken, steen en zand worden door ossenkarren aangesleept,
maar verder moet alles per boot of vrachtwagen worden aangevoerd uit
het verre Santiago. Ondanks het vele handwerk vordert de bouw van de
lodge gestaag. In de zomer van 2002 kunnen Marcel en Astrid de eerste
gasten ontvangen.

‘ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL’…
Ook privé ondervond hij tegenslagen. Zijn vrouw Astrid keerde terug naar
Europa, een scheiding volgde. Astrid heeft grote invloed gehad op de lodge. Zij zorgde voor het comfortabele interieurdesign en runde de keuken
op professionele wijze. En een goede keuken is – net als een goedgevulde drankkast – van onschatbare waarde voor een sportvislodge. Maar
op zijn Cruijffiaans werd dit geleden nadeel al snel omgebogen in
een voordeel. Hij ontmoette Carolina, zijn huidige vrouw, en
samen hebben zij twee beeldschone dochters.

* Een volledig verslag van zijn reis is eerder in vier delen in ons lijfblad
verschenen met als titel ‘Een rugzak vol forel’. Voor het gemak hebben
we van de vier episodes een pdf samengesteld dat je kunt downloaden:
www.vnv.nu/eenrugzakvolforel
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De keuze om de lodge aan de Rio Palena te bouwen, is een welbewuste geweest. Alhoewel. Wie hier aan deze rivier staat, herkent onbewust het waarom. Het is er eenvoudigweg prachtig.
Omzoomd door de hoge bomenrij die de turquoise gekleurde rivier
begeleidt en op de achtergrond de scherp tegen de blauwe lucht
afstekende besneeuwde pieken van het Andesgebergte. (Nergens
ter wereld vind je een mooier blauw. Onze nationale trots – de
KLM – heeft op deze blauwe lucht haar huisstijlkleur gebaseerd.)
Het uitzicht op de omgeving is adembenemend vanaf elke plek in
de lodge en je stapt zo de Río Palena in. De rivier ontspringt in
Argentinië en kent in zijn relatief korte loop een ongekend aantal
zijriviertjes en -beken. De Palena leent zich voor een meerdaagse
floattrip. Dé manier om de veelzijdigheid van dit water te leren
kennen. In de bovenloop ligt het accent op wadend vissen met de
nimf en de droge vlieg. Na een overnachting in een van de daarvoor aangelegde kampen volgt het bredere en diepere deel van de
rivier. Hier liggen de grote forellen verscholen tussen de gezonken
boomstammen. Streamers en zinkende lijnen klaren dan de klus.
Naast de Palena worden er vanuit de lodge trips georganiseerd naar onder meer de Río Rosselot, Figueroa, Futaleufú en Yelcho. Elk van deze
rivieren heeft zijn eigen karakter en kan of moet op verschillende manieren bevist worden. Voor vissers die graag iedere vorm van vliegvissen
willen toepassen, is dit een ideaal gebied. Goed gevulde vliegendozen
met droge vliegen, nimfen of streamers zijn dan ook aan te raden. Net
als de Palena zijn al die rivieren verbonden met meren. Ook die meren
bieden spectaculaire visserij. Wadend vanaf ondiepe oevers, of vissend
vanuit een comfortabele boot, voor ieder is er een visserij naar wens.

De periode na 9/11 was een onverwachte tegenvaller. Hoe goed je de
zaken ook voorbereidt, je hebt nooit alles in eigen hand. Veel mensen
leggen zich daar bij neer. Marcel had zo zijn eigen strategie: “Investeer
stevig wanneer het moeilijk wordt. Doe je dat in volle overtuiging, dan
sta je zodra de economie weer aantrekt vooraan in de rij.” Zo ook in
2008, toen de bankencrisis uitbrak die de jaren erna de economie fors in
zijn greep hield. Marcel gebruikte die periode om zijn dienstverlening uit
te breiden en te verbeteren. Onder meer door de hierboven genoemde
kampementen aan te leggen. Ook toen in diezelfde periode de vulkaan
Chaitén uitbarstte en daarmee het gelijknamige vliegveld lamlegde, liet
Marcel dat niet gelaten aan zich voorbij gaan. Voor zijn klanten wist hij
de laatste stap van hun lange reis met een gehuurd vliegtuigje alsnog te
overbruggen.
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RIVIEREN EN MEREN: KEUS IN OVERVLOED

HET VOORDEEL VAN ZAKELIJK INZICHT

Of er nieuwe stappen gezet gaan worden? “Moeilijk te zeggen”, aldus
Marcel. Want de droom is dan wel verwezenlijkt, toch dienen zich ook
nieuwe uitdagingen aan in de vorm van de twee jonge dochters. Nu nog
krijgen ze het onderwijs van hun eigen ouders, via een aangepast programma. Maar straks moeten ze naar regulier hoger onderwijs. “En dan
realiseer je je dat wonen in Nederland zo gek nog niet is, wat dat betreft.
Misschien dan maar een huisje kopen in Nederland? Tja, nu we het er
toch over hebben: hoe gaat het met het Oostvoornse Meer?”
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bleem dient zich meteen aan. Op 11 september 2001 boren twee
vliegtuigen zich in de Twin Towers. De VS reageren diep geschokt
en de gevolgen daarvan zijn wereldwijd voelbaar. Ook in het georganiseerde sportvistoerisme. Sportvissers blijven thuis of zeggen
hun boekingen af. Geen fijne start voor een kersverse lodge. Zeker
als je ook nog eens afhankelijk bent van de Amerikaanse markt.

Het respect voor de natuur vind je ook terug in de wijze waarop Carolina
en Marcel de lodge bestieren. Veel van het eten dat ze gasten voorschotelen, komt uit ‘eigen tuin’. Voor melk en vlees zorgen eigen koeien
en varkens, de tweehonderd kippen staan garant voor verse eieren. Ook
groente en fruit worden zoveel mogelijk zelf geteeld.
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Het is onmogelijk hier het gehele aanbod aan viswater te beschrijven.
Met de te belagen vissoorten is dat een stuk gemakkelijker. Regenboogforel en bruine forel vormen de hoofdmoot. Je vindt ze overal terug en
ook nog eens in grote hoeveelheden. De vangsten bestaan grotendeels
uit vissen met een lengte tot 50 centimeter. Vijftigplussers worden dagelijks gevangen, terwijl vissen van 60 centimeter iedere week wel geland
worden. Het record van de lodge ligt op 82 centimeter. Maar zoals zo
vaak: de lengte van de vis is niet allesbepalend. Belangrijker is de wijze
waarop je die vis gevangen hebt. En als dat ook nog eens in een spectaculaire omgeving gebeurt, dan wordt het plaatje compleet. Naast beide
forelsoorten zijn ook Pacifische zalmsoorten in de Palena aanwezig: chinook en coho keren daar jaarlijks terug. Net als zeeforel en steelhead.

ge kwaliteit van het gebied te behouden, heeft hij twaalfhonderd hectare
grond aangeschaft rond de acht kilometer lange rivier. Vanuit het EscondidoCamp kunnen gasten de rivier bevissen. Wat trouwens niet altijd
even gemakkelijk is, want de rivier is alleen te voet benaderbaar. Veel
lopen dus, maar dan wel in een wonderschone omgeving. De beloning
is de wetenschap dat je een van de eersten bent die in dit maagdelijk
gebied een vis vangt.

