EEN KLASSIEKER: DE GAIL

T

ussen de Karnischen Alpen en de Lienzer Dolomieten, ligt de Gail in de schaduw van de imposante Reisskofel (2371 m). Een vlagzalmrivier
met klasse, waar ook de forellen niet ontbreken.
In 1995 werd er trouwens de grootste beekforel van Europa gevangen: 87 cm lang voor een gewicht van zo maar
8,15 kg. En ik verneem zopas dat in het najaar 2002 een
beekforel van iets meer dan 5 kg werd gevangen op het
parkoers van de familie Waldner. De Gail vervoegt de
machtige Drau nabij Villach. Enkele hotels (in de democratische prijsklasse) hebben er visrecht en de vergunningen zijn betaalbaar. Ik trok dan ook op ontdekking en
kwam als een voldane vliegvisser terug, want zowel de rivier, de vissen, het verblijf en de omgeving hadden gezorgd
voor een meer dan een 'doorweeks' verlof. Een pluspunt is
dat je in Karinthië veelal een goed klimaat hebt en meer

De rivier
Met een breedte van 10 tot
15 meter en een afwisselend verloop heeft de Gail heel wat te bieden. Er zijn snelstromende delen
nu en dan getemperd door rotsblokken (in die omgeving zit altijd vis!), gevolgd door langzame
stukken met hier en daar een hindernis, die dan zorgt voor een
soms verrassende pool. Echt voor
elk wat wils. Soms is waden
moeilijk (de stroming kan verraderlijk uit de hoek komen) en een
waadstok zou ik overal aanraden
(het geeft je trouwens een goed
gevoel van veiligheid). Op andere
plaatsen hoef je je voeten nauwelijks nat te maken. Maar in doorsnee is een waadpak aan te raden
en trouwens gewoonweg gemakkelijk, hoewel je het gerust kunt
klaren met lieslaarzen.

Het visbestand bestaat uit
vlagzalm, regenboog- en beekforel. Deze laatste vormt een kleine
minderheid. Regenboogforellen
worden uitgezet (in grote mate om
de visserswensen tegemoet te komen) maar vervalsen de fauna en
verdrijven de inheemsen… Een
polemiek waarop ik hier niet verder wens in te gaan… In elk geval is de Gail één van de betere
vlagzalmrivieren in Oostenrijk en
in Europa. Soms doet de rivier
wat kunstmatig aan. Ze werd
vroeger 'gekanaliseerd' en hoewel
de oevers, bezaaid met grote rotsblokken, na al die jaren volledig
zijn toegegroeid, komt het rechtlijnige karakter (het best te merken van op de bruggen) nog
steeds overtuigend naar voor. Het
maanlandschap in de omgeving
van de brug van Dellach is geen
streling voor het oog, maar er zijn
veel goede stekken en pools.
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De uitrusting
Een 9 voet vliegenhengel
klaart zonder problemen de job.
Een 4 of een 5 lijn kan alle situaties
de baas. Een voorlijn van 0.14 is
aan te bevelen, want de vissen zijn
krachtig en het is het genre rivier
waar men zich steeds op elk moment aan een uitschieter mag verwachten. De klassieke droge vliegen doen het hier, vnml. imitaties
van kokerjuffers. Kleine ééndagsvliegen zijn aan te raden in het najaar, want voordien hebben de vissen al een heel arsenaal aan diverse
vliegen zien voorbijdrijven. Ik ondervond dat fantasievliegen minder
aan bod kwamen. Wie het nat wil
proberen, kan het best met goudkopjes aan de slag. Zoek je echt dé
grote forel, grijp dan naar de strea-
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In elk geval is de Gail één van de betere vlagzalmrivieren in Oostenrijk en Europa.

mer. Hou wel rekening met de
reglementen: meestal 'no-kill' en
weerhaakloos. Overal wordt je
echter degelijk ingelicht van wat
kan en wat niet.

Accommodatie
In Gundersheim kan je eerst
en vooral terecht in het
'Forellenhof' (hotel-restaurant) en
i
n
d
e
'Rosenstöckl' (ontbijtpension en
vakantiewoningen). Beiden horen
toe aan de familie Waldner (en
werken nauw tezamen). Voor wie
hem gekend heeft: Opa Waldner,
de patriarch van de familie, overleed in het voorjaar 2003 op de
gezegende leeftijd van 96 jaar.
Wie daar logeert kan terecht op
hun eigen water: 10 km Gail en
ongeveer 8 km zijrivieren/beken.
Halfpension en vissen kan hier
aan een democratische prijs. Voor
verdere
gegevens:
w w w . t i s c o v e r . a t /
forellenhof.waldner en http://
web.utanet.at/rosenstoeckl/.
In hetzelfde dorp heb je ook
het 'Lenzhofer Landhotel', dat iets
meer komfort en een meer verfijnde keuken biedt. Je komt dan
ook in een hogere prijsklasse terecht, maar hier heeft de begeleidende vrouw wel iets meer aan
(diverse arrangementen, waaronder massage, cosmetiek etc.). Het
hotel heeft 4 km viswater op de
Gail. Het is er over het algemeen
rustiger dan in fisherei Waldner
en naar men beweert zijn de vissen er groter (daar werd trouwens
de hogervermelde 8,15 kg beekforel gevangen). Meer verneem je
op : www.landhof-lenzhofer.at
Een andere mogelijkheid in
de buurt is in KötschachMauthen, waar 'Hotel Post' zo
maar 29 kilometer viswater heeft,

waaronder de Gail. Verder enkele
meren en een groot aanbod aan
(berg)beken. Ook dit hotel is bij
vele vliegvissers een begrip. Alle
info vind je op: www.flyfish.at.
Wie de gelegenheid heeft laat in
het najaar te gaan, raad ik dit zeker aan, niet alleen op visgebied
(zeker beter voor de vlagzalm)
maar dan zijn er over het algemeen speciale arrangementen
voor de vissers (met uiteraard interessantere prijzen).

Tot slot
Oostenrijk blijft voor mij
nog steeds een beetje het beloofde land, dan toch in Europa. De
rivieren zijn er van niveau en het
blijft betaalbaar. Dit geldt zeker
voor de Gail, die naast het vliegvissen nog veel meer troeven
heeft (wat het voor gans het gezin
aangenamer maakt). Gewoonweg
een aanrader!

