
  

Zevende verslag  voor fons 

 

Maandag, 23 november 2015. 
 
Na het ontbijt  weer op pad eerst naar de grens van Argentinië, de nodige grensformaliteiten , briefje 
hier, stempeltje daar en na ongeveer 30 – 40 minuten stonden we weer in Argentinië. 
De weg naar de grens, ongeveer 40 km, was verschrikkelijk, maar de eerste 38 km na de grens was 
nog erger, gaten en een golfplaat achtig wegdek (gravel) alles rammelde en trilde, zelfs bij een 
gemiddelde van 10 km per uur en dan duren 38 km lang. Ik vervloek zo langzamerhand deze “wegen” 
en ben dan ook van plan, ook al moet ik 100 km omrijden, om deze wegen niet meer te nemen. 
Dus gewoon geasfalteerde straten of het moet niet anders kunnen.  
Het enigste dat dit alles goed maakte was het mooi weer , de mooie omgeving en de vele 
lentebloemen en kleuren. 
Maar na 416 km in San Carlos de Bariloche aangekomen. 
We lopen nu ruim voor op het schema, maar ik denk dat Rosi daar een bedoeling mee heeft. 
Dus ik laat mij verrassen, maar dat kon nog weleens een pittig gesprek worden, want ze kent geen 
tegenspraak en duld geen tegenspraak.  
Dan kan ze,  wat mij betreft wat beleven !!!!!! 
 

Dinsdag, 24 november 2015. 
 
De camper een beetje schoonmaken, het wasgoed naar de wasserij en proberen verbinding te maken 
met het internet om alles op te halen, eventueel te beantwoorden en met deze en gene te skypen. 
De hele dag mee bezig geweest, tussendoor ook nog boodschappen gedaan, keuzes maken tussen 
het ene potje jam en het andere. Moe wordt je ervan.  
Ben blij dat ik morgen weer mag rijden.  
 
 

      
 

Vele Campings, iedereen mag hier blijkbaar een camping beginnen en iemand met een paar meter 

grond doet dat dan ook. Het ziet er niet aantrekkelijk uit en ze vragen zonder blikken of blozen 10 

euro (omgerekend)per nacht en per persoon. Dan ga ik liever ergens vrij staan. 

 



 

Het haventje van Puyuhuapi. 

 

       

    Woningen voor de “gewone” man.            Hostell-Cabanas om te overnachten, niet aantrekkelijk.    

             

        K…  weg, met een moderne brug.           Dit soort kerken zijn nog wel te onderhouden.  



 

    

 Vrij staan tussen de bloemen.   Kilometers lang brem, een kleurig gezicht. 

 

 

                                                   Spiegelmeer.  



      

                                   Voorjaar op het zuidelijk halfrond. 

Woensdag, 25 november 2015. 
 
Vertrokken, weer naar Chili. naar de stad  Osorno. 
Omdat er geen normale, wat heet normaal,  weg loopt van zuid naar noord Chili moeten we een 
aantal keren de grens oversteken met Argentinië, dus vandaar dat heen en weer gereis. 
Aan de grens met Chili waren de beambten met een langzaam aan actie bezig. 
Alle papieren werden tig keer gecontroleerd en een aantal loketten, waar wel mensen achter zaten , 
bleven de glazen deurtjes gesloten. 
Na ruim 3 uur was ik in Chili, mijn mede reisgenoten hebben er zelfs iets langer over gedaan, ze 
stonden in een andere rij. 
Tussen de Argentijnse grenspost en de Chileense was een afstand van 39 km !!!  
Tijdens het wachten op Detlef en Rosi, kwam er een man, vrouw, jonge vrouw en twee kinderen op 
mij af. 
Hij, zijn vrouw en hun dochter waren ook Hollanders  en op bezoek bij hun dochter en kleinkinderen, 
Hun dochter was getrouwd met een Chileen, dus of die nu nog Hollander is weet ik niet. 
Gezellig even gekletst, wat een Hollands nummerbord al niet te weeg kan brengen. 
Na de gebruikelijke papiertjes en bijbehorende stempels door gereden naar Osorno, na 265 km 
waren we daar. 
Inkopen gedaan bij een supermarkt en ook daar kwam een man naar me toe, i.v.m. het Hollandse 
kenteken, en deze man woonde al jaren in Chili en was met een Chileense getrouwd.     
Hij kwam uit Friesland en sprak nog voortreffelijk Nederlands, zijn dochter trouwde zaterdag en ook 
de rest van de Hollandse familie was over. Dus zijn Nederlands was al een beetje bijgespijkerd . 
Hij verbouwde of teelde aardappels, en in een korte tijd over alles en nog wat gekletst. 
Na de boodschappen tanken bij een Shell tankstation en daar ook de nacht doorgebracht. Tanken in 
een grote stad is ongeveer 100 Pesos goedkoper dan in een klein dorp ergens op het platteland, 100 
Chileense pesos is ongeveer 12 Eurocent. 
En natuurlijk weer vrij staan, ik begin er een beetje aan te wennen. 
 
 



     

   Welkom in Chili !!!.                                     Maar door een langzaamaan actie van de douane stonden  

                                                                             we drie uur voor Jan met de korte achternaam in de file.  

Donderdag, 26 november 2015. 
 
De hele nacht geregend en vanmorgen regende het nog, met amper 8 graden. 
Dan richting Puerto Montt. Hier zijn een vulkaan en een waterval te bezichtigen. 
Ik vind alles best als het maar geen gravelroad is. Voor het eerst in Chili tolgeld betaald voor een stuk 
autoweg, wist niet eens dat het een tolweg was. Ik moest 1000 Chileense Pesos betalen, ruim 1 Euro. 
We zijn in Frankrijk en Spanje andere prijzen gewend voor het gebruik van de autoweg. 
De waterval was wegens werkzaamheden aan het wandelpad gesloten, dus op naar de vulkaan. 
Na 128 km bij de vulkaan, een bijzondere ervaring dat na deze klein aantal kilometers het landschap 
helemaal veranderd. 
Van een vlak landschap bij Osorno tot een berglandschap bij de vulkaan, die overigens ook de naam 
heeft van Vulkaan Osorno.  
Een vrij steile weg omhoog met vele haarspeldbochten. 
En na een tijdje gereden te hebben kwamen we in de wolken, doorgereden naar het liftstation maar 
ook de lift ging niet, er was boven geen zicht. 
Als ik dan ook nog geld betalen moet voor de lift wil ik ook graag wat zien. 
In het restaurant boven op de berg gegeten en daar op de parkeerplaats ook maar de nacht blijven 
staan. 
De hele nacht alleen boven op de berg, en tegen 19.00 uur begon het ook nog te sneeuwen 
vermengd met hagel. 
 
 

   

   Boven op de berg, slecht zicht. 



        

       Met lichte sneeuw in de morgen. 

     

      Vulkanisch gesteente   en de Garmin laat zien hoeveel haarspeldbochten.  

Vrijdag, 27 november 2015 
 
De hele nacht geregend en licht gesneeuwd, met temperaturen van 2 graden plus. 
Na deze nacht op redelijke hoogte, ongeveer 1200 meter zijn we vertrokken naar Conaripe, een 
afstand van 331 km. 
Het eerste gedeelte van het Lago Lianquihue leek wel wat op Schwarzwald in Duitsland. 
Reclame voor Kuchen, Apfelstrudel, Wassermühle en Blumenhaus. 
Onderweg een tol autoweg gehad, ongeveer 170 km voor het enorme bedrag van 6200 Chileense 
Pesos, omgerekend ongeveer 8 Euro, zoals al eerder geschreven, we zijn in Europa andere prijzen 
gewend. 
Aantal keren hebben mij mensen ingehaald, nadat ze een tijdje achter mij hadden gereden, met de 
duim omhoog en luid claxonnerend.  
Een beetje aandacht is nooit weg. 
Op deze (vrije) staplaats aan het meer, kwam een Chileens echtpaar mijn wereldkaart op de camper 
bewonderen. In gebrekkig engels, mijn engels is niet veel beter, hebben we een tijdje met elkaar 
staan kletsen, hij haalde er een fles wijn bij en we hebben een tijdlang in mijn camper zitten te ouwe 
hoeren . met alcohol achter de kiezen lijkt alles beter te gaan. 
Zij hadden een klein restaurant even ten zuiden van Santiago en ik heb hun adres gekregen en zou 
aankomen om bij hun te komen eten. 
Dit aanbod sla ik zeker niet af, nu nog proberen om dit in het reisschema aan te passen.   



       

 Onderweg in een klein plaatsje.   En dit Chileense echtpaar heeft mij uitgenodigd, 

       Voor de lunch, en dat sla ik niet af.  

 

       

  Aan een klein meertje, voor de ( vrije) overnachting.  

 



 

In de warm waterbronnen, door vulkanische activiteiten is het water tussen de 35 en 45 graden. 

   

 

    

     Een grote jacuzzi.  



 

   Bij de top is nog een klein rookpluimpje te zien, er zit dus nog leven in het geheel. 

   

Gelukkig voor deze bezitter, ze kennen hier (nog) geen APK. 

 

Zaterdag, 28 november 2015. 
 
Na een veel warmere nacht dan de vorige, ongeveer  11 graden op naar de warme water bronnen. 

Volgens Rosi, zelf benoemde Reislijdster , moeten die hier in de buurt zitten.  
Ik laat me verrassen. 
Na ruim 12 kilometer over een “natuur”straat  waren we bij de bronnen. 
Een groot, mooi aangelegd complex en het is verwonderlijk dat het hete water zo uit de rotsen loopt. 
Er was een groot aantal baden en de temperatuur verschilde van 35 graden tot 45 graden. 
Dat laatste vond ik te warm, maar bij 38 – 39 graden heb ik het een aantal uren volgehouden. 
Tussendoor iets drinken en een tosti  eten, even genieten van de mede “natuur” en de zun scheen zo 
mooi en de vögelkes fleuten zo mooi, o wat was dat mooi. (Henk Elsink). 



Tegen de avond weer terug naar de bewoonde wereld. Richting Pucón een afstand van ruim 100 km, 
dus een makkie zou mijn kleinzoon Bart zeggen. 
Hier in de bergen zijn meerdere vulkanen sommige hoge bergen hebben een top van sneeuw en 
daarboven een wit wolkje rook waaraan te zien is dat er nog leven in de aarde zit. 
Dit was ook duidelijk te merken bij de heet water bronnen, op sommige plaatsen was het niet 
mogelijk om de handen in het water te houden, ze zouden verbranden. 
Het pittig gesprek waarover maandag j.l. schreef  viel nogal mee. Hoewel ik de bedoeling niet snap.  
Rosi gaat a.s. vrijdag met het vliegtuig naar huis ( Duitsland) en komt ruim een week later terug. 
Haar broer is voor ongeveer een jaar geleden overleden, en zij denkt dat haar schoonzuster zich niet 
alleen kan redden met het afhandelen van de erfenis.??? 
Ik vroeg aan haar weet je schoonzuster dat je komt, het antwoordt was nee. Dus dat wordt voor haar 
ook een verrassing .. ik zie mijn schoonzuster al ongevraagd komen om mij met deze zaken te helpen. 
 

Zondag, 29 november 2015. 
 
Richting Salto de Laja, hier moet een bijzondere waterval zijn die je unbedingt moet hebben gezien. 
Het is een klein plaatsje, maar een toeristisch gebeuren. 
Onderweg mooi landschap, soms met veel bomen, dan weer veel landbouwgrond, de rogge en de 
tarwe al behoorlijk hoog en aan de fruitbomen, peren, appels en perziken. 
Vandaag volop zomers met temperaturen tegen de 30 graden. 
S’avonds nog lang buiten de camper gezeten, de eerste keer overigens. 
Maar ik ga naar het noorden, naar de evenaar dus en verwacht dat het weer zich daar ook naar 
gedraagt. 
Misschien ergens boven in de bergen nog koud ??  
Ik wacht af. 
Hoe dichter je bij de hoofdstad Santiago komt, des te duurder wordt ook de tolweg, vandaag moest 
ik voor een kleine 300 km,  11500,00 Chileense Pesos betalen, ongeveer 14 – 15 Euro.   
 

    

De ( plaatselijk ) bekende waterval in Salto de Laja, ongeveer 400 km zuidelijk van Santiago. ( Chili ) 

 



 

           Met door de zeer kleine waterdruppels,  mooie regenboog effecten. 

 

 

 


