
  

Vrijdag, 13 november 2015. 
 
Vanmorgen naar de gletsjer, de Perito Moreno, moet een hele bekende zijn ! in elk geval niet in het 
Tukkerland.    
De dag begon  bewolkt en tegen de middag regende het behoorlijk, amper 6 graden warm. 
De gletsjer zelf was mooi om te zien, voor zover dat in deze weersomstandigheden mogelijk was. 
Het is een grote toeristen attractie, met tientallen autobussen die hun “vracht” kwamen lossen. 
En de prijzen waren er ook naar, voor een kop thee , 400 Argentijnse Pesos, ongeveer 4 Euro !!! 
In dit café – restaurant was ik binnen gegaan omdat aan de ramen stickers waren geplakt met Wi-Fi 
hier aanwezig, het was er wel maar zeer matig.  Ik kon er niks mee beginnen. 
Bij het afrekenen de ober gezegd,  dat zijn thee veel te duur was en de Wi-Fi waardeloos. 
Hij haalde de schouders op, het interesseerde hem blijkbaar niet.    
Toen we goed nat waren, omdat we hoopten dat een stuk van de gletsjer zou afbreken, terug gegaan 
naar de camper en even buiten het park, op een parkeerplaats bij een haventje de nacht door 
gebracht. 
Vrij staan, ik moet er nog aan wennen. 
 
 
 

           

          Welkom in Argentinië .    Met het bijbehorende landschap.

  



 

    Een vos kwam kijken of er nog iets te halen was. 

         

 Begin november, voorjaar in Argentinië In de verte de gletsjer  Perito Moreno. 

    



 

 

   Gletsjer   Perito  Moreno. 

 

 



 

 

    De  Perito  Moreno. 

Zaterdag, 14 november 2015. 
 
Na een winderige en regenachtige nacht op weg naar El Chaltén.    
In de morgen zonnig weer, maar tegen de middag betrok de lucht en begon het weer te regenen met 
een zeer harde wind, waar ik de laatste twee weken ook al last van had. 
In ieder geval de camper, amper 70 km tegen de wind in. 
Na ongeveer 220 km in de regen in El Chaltën aangekomen. 
Onderweg stond een fietser met een gebroken as van zijn voorwiel. Gestopt, was een Engelsman en 
moest ook naar El Chaltén, zijn vrienden waren er al. 
Ik heb de fiets en de man in de camper genomen en Rosi en Detlef de rest van zijn bepakking. 
Hij was nog 120 km van de plaats verwijderd, kun je nagaan hoe blij hij was dat we hem meenamen. 
Hij had 4 weken vakantie en was officier in het Britse leger. 
In verband met de Falkland eilanden zit de relatie nog niet goed met England, hoewel dit ook al weer 
ruim 30 jaar geleden is, vertelde hij hier in Argentinië niemand dat hij in het leger werkte. 
Ik heb afscheid van hem genomen met het advies, dat als hij terug was in England en zag een 
Hollander klungelen, dan moest hij hem helpen , want zei ik misschien ben ik het wel. 
Hij beloofde mij om dit te doen. 
S’avonds in de camper, drankje erbij, de kachel hoog, buiten is het 7 graden en de regen klettert op 
de Camper. 
 
 

 



 

 

      

 

     

 

Zondag, 15 november 2015. 
 
Na een regenachtige nacht, diep onder de dekens en goed geslapen, tegen tienen brak de bewolking 
en kwam langzaam de zon tevoorschijn. 
Eerst gewandeld, en geklommen,  naar het ene  uitkijkpunt , ongeveer 3 km en dan ook weer terug, 
terug is geen moeite, maar er heen klimmen, dan merk je toch dat je een jaartje ouder wordt of zou 
het van de drank komen. ( the day after the night before). 
Na de middag een andere route genomen en toen had ik, om met ene zekere Harry te praten de 
proemn op. 
Een bekende berg, en die moet je dan ook gezien hebben volgens de plaatselijke VVV, heet Fitz Roy . 
Maar het weer speelde niet mee en de berg hulde zich compleet in de wolken. 
Het mag hier dan wel voorjaar zijn, maar de temperaturen zeker niet, vandaag maximaal 8 graden 
met een harde en koude wind. 
Alleen het daglicht is prettig, ongeveer 5.30 uur wordt het licht en tegen 21.45 uur wordt het 

langzaam donker 

 

 

 



 

   

 

        

 

       

 



    

 

       

 Na de bergwandeling, zo moe als een hond.    De Condor in het Andes gebergte  

Maandag, 16 november 2015. 
 
Eerst nog eens zien of de Fitz Roy nu vrij van bewolking is, dan maar weer achter het stuur, richting 
Gobernador Gregores, na ongeveer 300 km daar aangekomen. 
Onderweg hetzelfde landschap, je kunt bij wijze van spreken rustig een uurtje de ogen dicht doen en 
dan mis je niks. 
Alleen de harde wind en de gravel road ben ik een beetje zat en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. 
Vandaag ook weer ruim 100 km van dit soort weg gehad. 
Ik heb ook hulp gekregen. Twee Argentijnse dames stonden te liften en ik heb ze meegenomen. 
Onze koning Willem Alexander heeft 1 vrouw van Argentinië en op dit moment heb ik er twee !!! 
Wie doet je wat, ze hebben vanavond voor mij eten gemaakt en af gewassen, een kwestie van 
regelen. 
Bij een supermarkt kwam een Argentijn naar mij toe en vroeg iets over het Hollandse ken teken en 
meteen uitgenodigd om bij hem thuis mate thee te drinken. 
Er zijn nog veel mensen die heel eenvoudig wonen, zonder de poespas die wij in onze verwende 
westerse wereld kennen.  
Voor het eerst mate thee gedronken (hierba-kamille) even wennen .. 
Morgen gaan de dames nog mee naar Perito Moreno. 
 



        

 

        

   De Fitz Roy in de avondzon    en in de morgenzon  

        

 



 

   Thuis bij een Argentijnse familie,  Mate thee drinken.  



 



 

     

Gitaar spelen kan ik niet, ouwehoeren wel.   Zij kon wel spelen 

   

   De dames aan het koken.    Afscheid van de dames. 

Dinsdag, 17 november 2015. 
 
Op tijd opstaan, spul wakker maken, ontbijten en dan op pad. 
Iemand die eten kookt en afwast kan wel gemakkelijk zijn, maar kan ook soms in de weg staan. 
Dus twee man/vrouw  zeker.   
Maar een van de dames bleef boven in de camper slapen, ondanks al het gehobbel op de weg. 
Gereden naar  Perito Moreno, een afstand van  ongeveer  350 km. Over een redelijk goede straat, 
alleen die vervloekte harde stormachtige wind, recht er tegen in over die kaarsrechte straten in een 
saai eentonig, licht heuvelachtig, landschap. 
Ook nu weer extra veel brandstof gebruikt i.v.m. de wind. 
Over deze hele afstand zeker nier meer dan 10 – 15 tegenliggers gehad en een paar die mij ingehaald 
hebben. 
Staan nu ook bij een tankstation met WiFi “verbinding” de verbinding mag er dan wel zijn, maar niet 
met mij of deze is zo langzaam dat ik geen brief met foto’s verzenden kan. 
Ik had vanavond een beetje Hollandse pot gemaakt, gebakken aardappels met kipfilet en de dames 
hebben af gewassen en  de boel aangeveegd. 
 

Woensdag, 18 november 2015. 
 
Afscheid genomen van onze/mijn huishoudsters, ze wonen in Mendoza en gaan daarom ook die 
richting uit en wij gaan over de Chileense grens naar Chile Chico.  



Net voor de grens in het grensplaatsje Los Antiguos bij een Hollander geweest die we gisteren in een 
supermarkt hebben ontmoet in die een deze plaats een restaurant heeft met de naam: Viva el 
Viento. 
Voor iedereen een aanrader, het zag er fantastisch uit, en het was de eerste keer dat ik in dit land 
een schoon en mooi toilet heb gezien. 
Een gezellig ingerichte bar met natuurlijk Hollandse klompen, een fiets aan de muur en natuurlijk een 
foto van onze Koning en Koningin Maxima. 
We waren er al tegen 10.00 uur en Nick de eigenaar was er nog niet, na het drinken van een kopje 
thee zijn we verder gereden i.v.m. het gene wat we nog van plan waren. 
Mocht iemand ooit in de buurt van Los Antiguos komen, nogmaals, dit Restaurant is een aanrader !!! 
Op naar de grens met Chili, maar eerst Argentinië uit. 
Na het invullen van diverse papiertjes en bij diverse loketten laten afstempelen konden we 
doorrijden, en na ongeveer 7 km niemandsland begint het aan de Chileense kant hetzelfde weer. 
Na een iets strengere controle, mij werd een citroen in beslag genomen, kon de reis worden hervat. 
De wind was gelukkig grotendeels weg, de zon scheen. 
De weg viel onder de noemer:  Kilo-Uniform-Tango weg. 
Maar de saaie omgeving van de laatste dagen had plaats gemaakt voor een prachtig landschap. 
Het leek wel op delen van Alaska. 
Verder heb ik ontdekt dat ik in Chili geen SMS berichten kan verzenden en waarschijnlijk ook niet kan 
ontvangen, waarom ze dat geblokkeerd hebben, voor mij een raadsel. 
Na 180 km, in een klein plaatsje, met de naam Puerto Guadal  vrij gekampeerd aan het water. 
 

   

    De natuurwegen, ik kan er niet aan wennen. 



 

 

         

 



 

    En hier werd het nog slechter. 

 



      

 Van het autokerkhof   naar  het gewone kerkhof. 

      

 Bij sommigen een zooitje   en anderen maken er hele gebouwen van. 

    

       Zoals deze hier. 

Donderdag, 19 november 2015. 
 
Doordat we vrij staan hoeven we geen rekening te houden met de openingstijden van de camping en 
of slagboom. 
Vertrokken richting Coyhaique , maar 290 km. Maar !!!! na ruim 10 uur rijden nog 88 km verwijderd 
van deze plaats. 
Ruim 200 km van de “straat” was gravel road, maar dan wel zeer erg, met gaten en golfend  wegdek 
zoals vroeger de wasborden waren, maar alleen een stuk erger en dat alles dan ruim 200 km, een 
gemiddelde van amper 20 km per uur, terecht een Kilo-Uniform-Tango straat. Gek wordt je ervan. 



En als je deze straten rijdt, dan vraag je om problemen en die komen er dan ook. Eerst is van de 
knalpijp een stuk afgebroken en daarna, door alleen maar aandacht voor het wegdek te hebben, zag 
ik een behoorlijke tak, die over de straat hing, over het hoofd en deze knalde tegen de camper, 
resultaat , het buitenlampje van de camper aan barrels. 
En Detlef heeft een van zijn buitenbanden aan stukken gereden. 
Maar er is helaas geen andere weg, alleen rustiger rijden dan 20 km per uur, maar dat schiet ook 
voor geen meter op. 
 

Vrijdag, 20 november 2015. 
 
Eerst maar eens, gelukkig over een asfalt straat, naar het plaatsje Coyhaique volgens mijn Garmin zijn 
hier diverse werkplaatsen . was om 8.30 uur in de “City”.   
En het werd een echte studiedag : Eerst naar een Shell tankstation, ik dacht misschien weten die wel 
wat, niet dus. Ze konden mij niet verstaan, terwijl ik toch redelijk goed Nederlands spreek, ofschoon 
er zijn ook mensen die daar anders overdenken. 
Rosi had ergens coördinaten opgediept en die zouden me naar een werkplaats sturen. Mooi niet zou 
mijn kleindochter Liv zeggen.  
Dan maar weer terug naar het tankstation, onderweg zag ik een zaak in accu’s, schokbrekers enz. 
Daar naar binnen, woordenboek onder de arm, ze deden dit niet maar een medewerker bracht me 
naar een andere zaak, maar deze ging pas om 9.30 uur open. 
De goede man kwam, gelukkig, op tijd, maar kon alleen maar elektrisch lassen en dit moest met gas 
en zuurstof. Althans wat ik begrepen heb. Maar hij gaf mij een nieuw adres, ingevoerd in mijn 
Garmin en deze bracht me naar de volgende “firma”. 
Deze kon het wel maken, maar de oprit naar zijn garage was zo stijl, dat de camper daar niet tegen 
op kon. 
Maar hij wist weer iemand anders, samen met hem daarheen gereden en hij kon het wel, maar pas 
tegen 15.00 uur vanmiddag. 
Terug naar het tankstation, Detlef en Rosi waren inmiddels ook gearriveerd, en een en ander aan hun 
uitgelegd, zij moesten nog zien dat ze andere banden kregen. 
Ben zelf eerst naar de bank geweest, geld pinnen, boodschappen doen, diesel tanken het liep tegen 
twaalven, dus eten en tegen 13.30 was ik weer bij de “monteur”. 
Hij zei, het is nog geen 15.00 uur en hij wilde eerst eten. 
Wat ik niet verwacht had, hij was er tegen ruim 14.00 uur terug. 
Het laswerk nam ongeveer 50 minuten in beslag en voor dit werk nam hij 15.000,00 Chileense Pesos, 
nog geen 20 Euro. 
Dus ik mocht niet mopperen en naar mijn gevoel ook goed gelast. 
Na een uurtje wachten kwamen ook Detlef en Rosi op dit adres, lang leve de navigatie en daarna zijn 
we samen naar de plaats Puerto Aysen gereden en daar bij de haven de nacht doorgebracht. 
Vrij staan, dat spreekt vanzelf. 
 
 



       

 Mijn kapotte knalpijp         en rechts bij de auto’s  het “bedrijf” dat me geholpen heeft. 

       

 

   

      Volgens mijn Navi nog vele haarspeldbochten.  

Zaterdag, 21 november 2015. 
 



Gewone tijd opstaan (6.30 uur), we hebben de tijd. Hier in het haventje was geen drinkwater te 
vinden, maar 100 meter verder was een kerkhof en inderdaad drinkwater, wel eventjes nagevraagd. 
Vertrokken naar Puyuhuami en daar na 214 km aangekomen. 
Ongeveer 170 km mooie weg en de rest is weer kl…., maar ik heb het volgende geleerd, ongeveer 15 
hooguit 20 km per uur rijden, dus verstand op nul en neem de tijd. 
De omgeving is prachtig, soms lijkt het op Oostenrijk en soms op Noorwegen of Zweden. 
Veel bloemen langs de kant van de weg veelal lupinen en brem. 
Onderweg was er ook nog, in een park, een gletsjer te bezichtigen. 
Maar dan pas na een wandeling van ruim 3,3 km en een behoorlijk hoogte verschil. De heenweg 
duurde 1 uur en 40 minuten en de terug weg heb ik amper sneller gedaan. 
Maar ik had geen droge draad meer aan mijn lijf, wat zweten. 
En de gletsjer was van verre te zien, dus ik had me de moeite kunnen besparen. 
In Puyuhuami staan we op een vrije camperplaats aan de rivier. 
Het weer is overdag vrij zonnig met soms een beetje regen, max temp 18 tot 20 graden, alleen            
s ’nachts is het nog altijd kou met 4 tot 7 graden, nog wel in de plus. 
 

 
 
 



 
 
   Vele bloemen langs de weg, het is hier voorjaar. 
 

Zondag, 22 november 2015 
 
Eerst een beetje uitslapen, dan ontbijten en een paar boodschappen doen in dit stadje. 
Zondags is alles gewoon open, maar wel later. 
Met Detlef en Rosi door het plaatsje gelopen, zij wisten van iemand dat in dit plaatsje een Conditorei  
was, Duits uiteraard, en daar wilden ze Kaffe mit Kuchen bestellen en daarna naar een oude weverij, 
die ook aan die Duitser zou toebehoren. 
Koffie drink ik niet, die duitse kuchen is aan mij ook niet besteed en een weverij interesseert mij ook 
niet. 
Dus alvast in de camper, naar de volgende staplaats, in het plaatsje Villa Santa Lucia, maar Detlef en 
Rosi waren ook snel aanwezig en besloten is om nog een eindje door te rijden.  
Dit eindje werd ongeveer  40 km over een zeer slechte weg. Kilo-Uniform-Tango, vandaag ongeveer 
152 km gereden. 
Helft van de weg was geasfalteerd en de rest was weer gravel. 
Redelijk mooi weer zon en bewolking, droog en ongeveer 20 graden. 
Onderweg nog een leuke ontmoeting gehad, stond op een parkeerplaats om iets te eten, stopten 
daar ook 2 terreinwagens met Chileens kenteken.  
Mijn eerste gedachte was, die gaan ook eten, maar het bleken Hollanders te zijn en ook nog uit het 
Oosten van het land, Lichtenvoorde, Winterswijk en Enschede. 
Heel gezellig geklets, kreeg van de ene dame, met de naam Jacqudine  een vierkant pakje en die 
mocht ik pas op 5 december open maken, ik heb begrepen dat er ook een  J  inzat. 
Ik heb al een “donker bruin” vermoeden wat daar in zit. 
Dezelfde als van Bas en Gijs, ik laat het mij heerlijk smaken. 
   
 
 



 
 
 

          

 

 

    Vele bloemen en planten soorten. 

 


