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IN HET VOORJAAR WERD ME EEN BRIEF EN FOLDERS GESTUURD VAN EEN HOTEL IN
OOSTENRIJK. DIT HOTEL ZOU BESCHIKKEN OVER EEN EIGEN VLIEGVISWATER. DAAR
HET DORPJE DICHT BIJ DE BESTEMMING LIGT WAAR WIJ MET ENKELE VRIENDEN AL JAREN EEN VISUITSTAP ORGANISEREN, LAG HET VOOR DE HAND DAT WE TER PLEKKE EENS
POLSHOOGTE ZOUDEN NEMEN.
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4 GENERATIES ‘STERZ’ VERWELKOMEN JE...

Het hotel ‘3 Gemsen’ met
bijbehorend water ligt in en rond
het dorpje Mallnitz, op de rand
van het natuurpark “Hohe Tauern” in Karinthie. Het dorpje ontstond in de tijd van de postkoetsen op de noord/zuid verbinding
Badgastein-Millstadt en groeide
uit tot zijn huidige vorm als vakantieoord voor wandelaars, natuurliefhebbers, langlaufers, skiers en vliegvissers. De postkoets
is wel veranderd in een spoorwegverbinding die je in een korte
tijdspanne met je auto over de
bergpas brengt.

Vier generaties Sterz
Na een gesprek met de huidige eigenaars van het hotel, Peter, Netty en dochter Sandra (de
vrouw des huize is overigens een
Nederlandse, wat alles eenvoudiger maakt voor Nederlandstalige), kwamen we aan de weet dat
het complex sinds 1871 en vier
generaties terug, in uitbating is
van de families Sterz. Nadat het
viswater jarenlang verpacht werd
aan een visclub, is het nu sinds
geruime tijd terug in eigen handen, inclusief de kweekvijvers
die de visstand op peil helpen
houden. De beken en een bijbehorend bergmeer liggen deels in
het Nationale park dat autovrij is.
Dat laatste staat garant voor rust,
rust en nog eens rust. ‘3 Gemsen’
is een familiehotel en beschikt
over 2O bedden. Kamers (met
douche, toilet, TV, telefoon, radio en safe), eetzaal, bar en voor
ons als vliegvissers een supergezellige bindruimte, helemaal in
de nette en gezellige Oostenrijkse
stijl. Het zeer voortreffelijke eten
wordt klaargemaakt en geserveerd door Peter en Netty Sterz
zelf. Na een rondleiding langs
een deel van het parcours, bestaande uit 3 beken en een meer

werden we door de eigenaars uitgenodigd om met ons gezelschap
een dagje te komen vissen in dit
schitterende gebied.

Vliegvissen
Enkele dagen later trokken
Erwin, Johan en ikzelf erop uit
om te vissen in de typische bergrivieren. Na de nodige vergunningen en een felgroene badge
opgespeld gekregen te hebben
(zo ben je herkenbaar voor de
wachters en wordt je niet gestoord voor controle), togen we
richting natuurpark waar we onze
visdag zouden starten. Volledigheidshalve vermeld ik hierbij dat
de temperatuur de 3O graden
overschreed en het een wolkenloze, zeer zonnige dag was. Dit
laatste maakte het vissen uiterst
moeilijk. Toch wist elk van ons
zijn visjes te verschalken. De
grootste een prachtige bachsaibling van 46 cm had een ongelooflijke kleurenpracht. Onze
vangsten bestaande uit beekmeer- en bronforellen vertoonden
een kleur- en vlekkenpatroon zoals we er nog nooit tevoren hadden gezien. Bloedrode en okergele vlekken en strepen, werkelijk
schitterend. Verschillende vissen

Zelfs bij 30°C en een wolkenloze zonnige
dag konden we de vissen aan de haak krijgen.

kon je in het kristalheldere water
zien staan en soms…vangen,
want gemakkelijk was het helemaal niet.
In de namiddag werd gekozen om het 4 ha grote Stappitzersee vanuit bootjes, die ter beschikking liggen van de gasten in
het boothuis, te verkennen. Onze
keuze bleek achteraf een welgekomen verfrissing bij een
schroeiende hitte. De vangsten op
het meer bestonden uit beekforel
en seesaibling. Een goudkopnimf
was het meest succesvol. Na het
avondeten werd er door Erwin en
Johan terug op de seebach gevist.
En dit met succes hoor. Tot glet-

Het 4 ha grote Stappitzer bergmeer kan vanuit bootjes worden bevist.
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Informatie

Bachsaibling in een ongelooflijke kleurenpracht.

sjerwater dat door de warmte gesmolten was, het water rond acht
uur deed afkoelen en troebeler
kleuren. Ik waagde mijn geluk
andermaal op het meer. Nog een
drietal beekforellen kon ik aan de
droge vlieg haken. Ook ik moest
rond negen uur het vissen staken
wegens een plotseling sterk opstekende wind. Mijn bootje drifte te
snel en ik had geen gereedschap
bij om dit te remmen. De evaluatie van onze visdag bleek positief
niettegenstaande de zingende hitte
en schroeiende zon. Mooie vissen
zijn er te vangen en daar gaat het
tenslotte om.
Een felgekleurd bruintje.

Gegevens betreffende het
viswater: totale lengte ongeveer
14 km. Verdeeld over Seebach: 6
km, Tauernbach: 4 km en Mallnitzbach: 4 km. Drie prachtige
beken met zeer verschillend karakter, af en toe rustig, diep en
breed (tot 10 m), dan plots woeste
bergrivieren met stroomversnellingen en grote stenen. Ook is er
het tot natuurmonument verklaarde Stappitzer See, 4 ha groot. Een
kristalhelder bergmeer, met grote
rietkragen en wiervelden, zowel
vanaf de oever als vanuit bootjes
te bevissen. Het boothuis waarvan
de vissers de toegangssleutel krijgen heeft een mooi terras boven
het meer met een subliem uitzicht
over de vallei. Het panorama is zo
mooi dat je je ergens ver weg in
Canada waant, op een gegeven
moment zie je verschillende metershoge watervallen, werkelijk
uniek. Het gebied en de visserij
hebben op me een zodanige indruk nagelaten dat een volgende
visreis zeker die richting uitgaat.
De afstand vanuit Brussel is ongeveer 1150 km. Via de autosnelweg Salzburg/ Villach, afrit Lienz, Grossglocknerstrasse ongeveer 30 km. volgen en dan rechtsaf naar Mallnitz. Voor meer gegevens zie de advertentie hieronder.

