Reisverslag Costa Rica 23 september tot 9 oktober 2010

Dag 1: Brussel > Newark > San Jose
Vrij rustige vluchten, met een veel te lange tussenstop in New York. Alles verliep
naar wens, ook bij aankomst werden we zoals beloofd opgewacht door een
chauffeur, die ons naar ons hotel bracht. De ‘Sleep Inn’ is een zeer verzorgd hotel,
maar vermits we ‘s morgens om 5:45 thuis waren vertrokken en we rond 22:00
plaatselijke tijd in onze kamer stapten. Dan nog rekening houdende de 8 uur
tijdsverschil. Werd de ‘Sleep Inn’ wat de naam deed vermoeden.
Enige domper op het verhaal. Van bij aankomst regende het. En op de TV zien we
dat her en der rivieren buiten de oevers zijn getreden. Regenseizoen dus. Als dat
maar goed komt.
Beoordeling SLEEP INN HOTEL : Zeer verzorgd, erg vriendelijke en behulpzame
mensen. Goed eten (ontbijt). Vaste –gratis- internet verbinding op de kamer.

Dag 2: San Jose > Guápiles > Tortuguero

miereneter

Om 06:30 zou men ons al ophalen. De wekker werd een
uurtje vroeger gezet. De bus pikt ons op zoals voorzien.
Ze stopt onderweg nog enkele keren om in andere hotels
mensen op te pikken. Tenslotte zullen we met 33-en zijn.
Het begint te regenen. Het is 12 jaar geleden dat ik Costa
Rica bezocht. In mijn herinnering ziet San Jose er nog
vuiler uit dan toen. We verlaten de stad, de weg leidt ons
door de bidonville. Voor het vertrek hadden we al een klein
beetje ontbijt genomen in ons hotel, want er wat
onderweg een ontbijt aangekondigd. We reden door een
stuk van het natuurpark Braulio Carrillo en via een tunnel
ook door het gebergte wat de centrale vallei begrensde.
Eenmaal langs die andere kant trok de hemel open en
regende het niet meer. Dat zou allemaal te maken hebben
met een uitzonderlijk lagedruk gebied wat vanaf het
noorden binnen dreef. Langs de Caraïbische kust zou het
veel droger zijn. Langs de weg merkte plots iemand een
miereneter op. Het dier liep vlak langs enkele voorbij
razende autos en plots leek het wel aangereden, het rolde
op zijn rug. Volgens onze gids echter is dat de typische
verdedigingshouding en was er niet echt iets aan de hand.
Zoals gesteld stopten we onderweg voor ontbijt. Een plek
die je zonder gids nooit zou vinden. Een erg leuke lokatie,

Twee tenige luiaard

Aardbeikikker – Blue Jeans
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Bananen finca Del Monte

langs de drukke weg naar Limon, helemaal afgeschermd
van die weg door een mooi tuin. Toen de bus stopte zat er
gelijk een luiaard vlak voor de bus in een boom.
We zitten aan tafel met een Tica (Costa Ricaanse) met
haar zoontje. Die zou ’s anderendaags elf worden en kreeg
drie dagen Tortugero als geschenk. Ik liep met hem door
de tuin en vond er een eerste leuke verrassing. Een rode
pijlgifkikkertje. Gelijk was ik zijn beste vriend! Want
pijlgifkikkers waren zijn lievelingsdiertjes. In de tuin
stonden ook Vanda Miss Joachim en Arundina graminifolia
aangepland. O, ja metéén was ik voor de eerste keer te
laat aan de bus.
Onderweg stopten we aan een bananenfabriek. Alléé
fabriek ze maken daar geen bananen hé, ze verpakken ze.
Best leuk om volgen dat proces. Maar we kregen er ook
heel wat informatie bij. Een beetje politiek gekleurd… De
werknemers zou daar slechts een tweetal dollar per uur
scoren. OK kost en inwoon en school voor de kinderen,
maar toch uitgebuit… Ook de chemische polutie kwam aan
bod. Wat ook leuk was is de cocos venter. Die bood
cocosnoten aan als verfrissing, maar had twee enorm
grote kevers bij zich. Die dieren zou hij typisch van tussen
de cocosnoten vangen. Eentje lag op zijn koelbox, te
knabbelen aan een stuk rietsuiker. En ja ik was voor de
tweede keer te laat oor de bus!
De weg naar de stijger zou voor Ann (Onze dochter thuis
die zwanger is) een ramp zijn geweest, halverwege zou die
zeker zijn bevallen, want we botsten van her naar der.
Zowat het laatste wapenfeit in de bus was de agenda voor
de volgende dagen, de noodgedwongen extra kosten, enz.
Tenslotte bereikten we rond 12:00 de stijger waar de boot
vertrok. Aan de steiger zag ik een bloeiende Catasetum
species. Na mijn Suriname ervaring viel de boottocht me
een beetje tegen. Langs het water geen, apen, weinig
vogels, amper wat beweging.
We werden in de Pachira Lodge ontvangen met een frisse
fruitcocktail en kregen een lodge toegewezen. Nr. 62,
quasi aan een uithoek van het terrein. Later zou blijken,
dat het best een leuke plaats was. Immers we filmden
Brulapen, colibri’s en een toekan vanop onze terras.
In de Pachira Lodge is zowat alles inbegrepen, dus ook al
direct de lunch. Nog voor de lunch moesten we ons

opgeven voor de nachtelijke zoektocht naar eieren
leggende zeeschildpadden. Na de lunch bezochten we het
dorpje Tortugero. Martine dook na een korte tour van de
gids een van de plaatselijke souveniershops in. Het
merendeel viel wat tegen. Handgemaakte juweeltjes, van
een alure, dat ze waarschijnlijk de trip naar huis niet
zouden overleven. Zodra de schemering intrad begon het
weer te regenen, het bliksemde ook flink. Of de nachtelijke
tocht zou doorgaan…? Ja natuurlijk maar garantie op
succes konden ze nooit geven! Zodoende werden we rond
Neushoornkever
acht uur aan de pier verwacht. We kregen als groep strand
sector 2 toegewezen. Het aantal bezoekers is strikt
gelimiteerd en fotograferen, roken, licht is allemaal niet
toegelaten. Ook niet met ‘Night shot’ camera’s. Men vroeg
ons zo donker mogelijke kledij aan te trekken en stevige
schoenen. Net zoals het plots begon te regenen was het
ook gestopt. Meer zelfs de hemel leek te gaan
opentrekken. We konden profiteren van een zeer goede
Pachira Lodge
zichtbaarheid bij volle maan! Op het strand waren na de
regenbui de verse sporen van de schildpadden goed
zichtbaar. Je kon perfect volgen waar er dieren zich tot
aan de rand van de vegetatie hadden gesleept. Daar vond
je de meer dan een meter grote ‘Groene’ schildpadden in
een wel erg diepe kuil. Tussen hun achtervinnen in lichtte
de gidsen bij met een zacht rood licht. Je zag de eieren
vallen in de diepe put onder hen. Zo’n 100-tal eieren
zouden ze leggen en na 11 tot 14 dagen kwamen ze terug
voor een tweede leg. Dan zouden ze zich voor 4 a 5 jaar
Naturales
terugtrekken. We zagen 7 dieren eieren leggen. We
volgden enkele op hun terugweg naar zee. En het laatste
dier wat we volgden, kruiste aan de waterlijn een ander
dier wat net aan land kwam. Na een 2-tal uren pure extase
dachten we dat we het wel gezien hadden, maar dan weer
een nieuwe opwinding, wanneer we een jong diertje, zich
uit de grond zien wroeten en met snelle bewegingen
richting zee zien bewegen. Onze gids pakte het even op,
waarop het diertje verwoede pogingen leek te
ondernemen, om een record luchtzwemmen te breken.
Onze lodge, nr.62
Het einde van een opwindende dag hebben we afgesloten
zoals dat in Costa Rica hoort. Martine met een Pina Colada
en ik met mijn eerste Centenario.
DAG 2 Oogst aan dieren : twee tenige Luiaard, miereneter … , groene zeeschildpad

DAG 2 Oogst aan orchideeën : Vanda Miss Yoachim, Arundina graminifolia,
Cattasetum specie, Trionidium egertonianum, …

Dag 3: Tortuguero
Deze dag zou erg vroeg starten. De wekker stond op 5:30.
Zonder ontbijt, vertrokken we voor een ochtendlijke
boottocht. Vanaf het grote kanaal, wat zich net achter de
kust bevind, zouden we een tocht maken stroomopwaards
in het Tortugero reservaat. Eerst moest toestemming
(10US$/pp) gekregen worden aan het ranger station.
Onze gids stapte even uit en de bootsman kreeg een
telefoontje. Hij liet de gids waar hij was en draaide de
boot naar de riviermonding. Daar verzamelden zich nog
enkele boten. Ze leken allemaal te weten dat er dolfijnen
waren gespot. Enkele dieren toonden hun rugvin er zat
ook een jong dier tussen. Zeedolfijnen, die in de lagune
met brakwater wat rust genoten en gebruik maakten van
het rijke aanbod aan vis. Maar zo’n dier fotograferen, ho
maar! Digitaal trek je altijd water. Je bent steevast te laat.
Nadat we onze gids terug oppikte, starte de toer. We
zagen aapjes, papegaaien overvliegen, heel wat reigers,
ren Iguana en enkele hagedissen. Ook een Otter kwam
doodleuk voorbij onze boot gezwommen. Hij leek zich
helemaal niet aan ons te storen. Men zette alles in het
werk om ons ook een kaaiman te tonen. Normaal zitten
die in ondiepe zijarmen van de rivier, maar daar stond het
water nu zo hoog, dat die dieren verder weggetrokken
waren. We vonden er eentje, die met de bovenkant van
zijn kop net bovenwater dreef. In die zoektocht toonde de
gids ons ook een visspin. Een flink beest wat even boven
water hing en kleine visjes uit het water weet te plukken.
Na die tocht was er tijd voor een ontbijt. We zijn hier nog
maar net en ik moet al gaan nadenken over wat matiger
eten. Het eten is hier erg goed. De keuze is wellicht iets
minder dan wat menig een zou willen, maar wij eten ons
alvast te pletter, ook de desserten zijn erg goed!
Na het ontbijt was er een wandeling in het naburige bos
voorzien. De groep was slechts 6 man groot. Dat was
veelbelovend. Hopelijk was dat een garantie voor stilte en
een grotere kans om iets nieuws te zien. We mochten
laarzen van de lodge gebruiken, want daar is echt alles

Boerin zoekt...

Zelfs in de regen

Epidendrum nocturnum

pootafdrukken

voorzien; laarzen, ponchos, regenschermen, lampen, …
Martine leek met die laarzen wel een kandidate uit ‘Boer
zoekt vrouw’. De tocht startte net achter de lodge, waar
ik een Dichaea zag hangen, met heel wat bloemknopjes.
Verder zagen we vooral spinnen, heel veel spinnen. Maar
andere dieren niet, onder de begroeiing was het vrij
donker. Je hoorde wel wat vogels en brulapen, maar zag
ze niet. Die zaten hoog boven ons in het bladerdek. Toch
kwamen ze af toe helemaal tot beneden, want we vonden
een afdruk van een poot in het slijk op het pad. De gids
vertelde wat over medicinale toepassingen van bomen en
bladeren. Eigenlijk was die wandeling niet zo bijzonder.
We keerden terug naar onze lodge, waar we in de tuin
tussen de lodges door een toekan, colibri’s en tal van
mooie vogels zagen fourageren op de bloesems. We
vonden ook een nestje, waar een klein vogeltje één jong
groot trachte te brengen.
Na de lunch was het weer van dat, regen! En aanhoudend.
Even buitenkomen, maakte dat je een nat pak had. Onder
de poncho wordt je ook nat! Maar dan van het zweten.
Tijdens de namiddag waren er een drietal mogelijkheden.
Een skytrain, een trip met open boot vergelijkbaar met de
ochtend trip of kano varen. De keuze was dus, nat, natter
of natst. De meesten kozen voor platte rust. Wij verkende
onze tuin en liepen door tot in de tuin van naburige
lodges. Nu was Tortugero niet als ‘orchideeënbestemming’
gekozen. Maar toch hebben we de tijd benut om er heel
wat te spotten.
Bij het avondeten kwam onze ‘Tica’ Yamilet Calderon met
haar zoontje Filipé bij ons zitten. Hij was jarig en de
diener bracht een kanjer van een verjaardagstaart. Wij
vielen dus ook in de prijzen.

Trigonidium egertonianum

Filipé Calderon 11 jaar

DAG 3 Oogst aan dieren : Brulapen, Dolfijnen, Otter, Kaaiman, ‘Jezus Christ’
hagedis, diverse reigers, Iguana, toekan, colibri en muggen
DAG 3 Oogst aan orchideeën : Dichaea species, Polystachia species, Epidendrum
nocturnum, … Heel wat duidelijk herkenbare planten, doch zonder bloem. Sobralia,
Gongora, Epidendrums, Encyclia, enz.
Beoordeling PATCHIRA LODGE : Zeer verzorgd, erg vriendelijke en behulpzame
mensen. Goed eten. Wellicht zou een permanente shutle boot tussen de Lodgeen
het dorpje aan de overkant een toegevoegde waarde hebben.

Dag 4: Tortuguero > Arenal

In de verte de Turialba

Rustig wakker worden, geen haast. Vanaf 7:00 was er
ontbijt beschikbaar de boot vertrok om 08:45. Ten minste
zo hadden we het voorzien. Maar rond vier uur werden we
gewekt door getik en geklop. Van waar het kwam was een
raadsel. Maar het was net zo hard dat je er van opschrok.
Er leken wel hagelbollen op het dak te vallen, maar dan
slechts af en toe een bol… Bij zonsopgang begon het weer.
We gingen voorzichtig buiten kijken wat er aan de hand
was. En we vonden de reden direct! Spinapen! Ze aten
vruchten van een boom die deels met zijn kruin boven ons
dak stond. De harde pellen van de ongeveer een appel in
grootte, lieten ze vallen op ons dak. Mooie dieren
overigens, maar iets schuwer dan de vele brulapen die we
eerder zagen.
Leuk na die enkele dagen hoe zo’n groep totaal vreemden
elkaar blijkt te gaan overwaken. Een Maltees koppel werd
de vorige avond gemist aan tafel. Ze hadden zich
overslapen…? Ze zijn op huwelijksreis! Zegt genoeg zeker?
En anderen hadden verwacht dat we die ochtend de
boottocht nog eens zouden meemaken, ze hadden zelfs
even getwijfeld om de bootsjongens te vragen om te
wachten. Onze Tica had ondertussen reeds kontakt
gezocht met haar arts in San Jose. Ze zag er niet uit. Een
alergische reactie, maakte dat haar wangen en ogen
helemaal rood gezwollen waren. Ze kreeg amper haar
ooglenzen in. De boottrip terug verliep helemaal naar

Oncidium sphacelatum

Gongora chocoensis

wens. Het weer was goed de lucht was helemaal open
getrokken. Vanaf het water zag je in de verte een bergrug,
met amper enkele slierten mist her en der. De Turialba
vulkaan toonde perfect scherp zijn contouren tegen een
licht blauwe lucht af.
De overstap naar de bus liet even op zich wachten. We
liepen de pier op en af. Een jonge papegaai die met verse
cocos werd bijgevoerd trok de aandacht. De Catasetum,
die twee dagen eerder prachtig in bloei stond bleek over
zijn hoogte punt. De bloemen bengelden slap naar
beneden. Die busreis, was niet helemaal zonder
problemen. De 33Km bumpy road eiste zijn tol. Onderaan
de bus werd iets door een steen geraakt en dat maakte
dat de airco het niet deed. De terugreis verliep zonder
morren, maar de oplopende warmte en vochtigheid
maakte dat de halve bus in slaap viel van zodra we terug
op geasfalteerde weg waren.
Rond 13:00 arriveerden we aan restaurant El Ceibo. Dat
bleek dezelfde plaats te zijn, waar we in de heenreis het
ontbijt hadden genuttigd. Daar spliste de groep zich in
drie. Eén deel reed na de lunch verder naar San Jose. Een
tweede deel reeds samen in een busje richting Arenal. En
drie andere koppels zouden per huurwagen verder
trekken. Een Israelitisch koppel reed naar een Israelitisch
hotel. Een stelletje Duitsers en wij zelf zouden zelf tot in
Arenal rijden met een huurwagen. Maar het Duitse koppel
leek pechte hebben. De portmonait met rijbewijs en Visa
kaart bleek vedwenen. Verloren of ontvreemd…? Ik bood
Danny Schwarzer en zijn vriendin Meike een lift aan tot
hun volgende hotel in Arenal. Bij het vertrek in El Ceibo
viel de regen bij bakken uit de lucht. We beschikten over
een Daihatsu Bego via de firma Thrifty. Onderweg twee
stops. De eerste voor een pluim bloemen van meer dan
twee meter lengte. Oncidium sphacelatum! Immens. Nooit
gezien met die afmetingen. En ik had geluk want er vlak
naast hing een kanjer van een plant Gongora chocoensis
te bloeien. Die had ik van op de weg nooit kunnen zien
hangen! Ik ben er zeker van dat we duizende orchideeën
zijn voorbij gereden. Alle bomen hangen gewoon vol
epifieten. De tweede stop was er om wat foto’s te maken
van op afstand van die machtige Arenal vulkaan, met
vanaf La Fortuna gezien, de meest perfecte kegelvorm.

Eerst reden we tot voor ons hotel over een onverharde
weg, kwestie van de weg goed te kennen, vervolgens
voerden we hen nog even tot aan hun hotel. Van buitenaf,
hadden we zoiets van; pech hun hotel ziet er beter uit.
Maar het was de schijn die bedroog. Om ons hotel te
bereiken moesten we wel degelijk over een onverharde
weg. Bovendien stond er dan een wachter aan een hek,
waarachter zich de paardenstallen bevonden. Dat stemde
niet oveereen met de verwachtingen van ‘resort’. Pas als
je zo’n honderd meter verder reed , verscheen er plots
toch nieuwe asfalt en reden we als het ware door een
park. In dat park stonden huisjes van verschillende
grootte. Onze Junior suite was gewoonweg prachtig. Walkin douche met echte planten tegen de achtermuur.
Geursteentjes, twee king size bedden, TV, ijskast,
koffiezet, airco, WIFI, … alles wat een mens kan wensen.
’s Avond genoten we van een heerlijke visschotel. Martine
stelde zich terecht de vraag, of het logisch is, dat je zo’n
lekkere vis in de bergen moet voorgeschoteld krijgen.
Maar anderzijds rij je van de Pacific tot de Caraïben in
amper zes uur. In het restaurant zat iedereen verzorgt in
lange broek en toch een beetje opgekleed. Tot plots een
lange slungel verscheen, met teensleffers aan en korte
broek. Achter hem zijn vrouwtje, met pelsenbotten, maar
wel in een topje. Wat dacht je Hollanders en van de
luidruchtige soort! Geef mij dan maar een stel brulapen…
Terwijl ik dit schrijf in ons verblijf wordt ik op mijn wenken
bedient. Buiten begint net een stelletje van Jan te geven.

DAG 4 Oogst aan dieren : brulapen, toekan, colibri
DAG 4 Oogst aan orchideeën : Dichaea specie, …

Dag 5: Arenal
We sliepen beide als een roos, maar om 5:00 was ik
wakker. Het was al vrij licht. Broek aan en naar buiten. De
hemel was haast helemaal open. Ik trok enkele mooie
fotos. Voor het ontbijt waren we nog even door de tuin
gelopen. Prachtig aangelegd! We vonden zelfs een

Elleanthus species

bloeiende Epidendrum specie. Maar bij een poging om
hem te fotograferen kreeg Martine een wespenbeet.
Pijnlijk… Eén van de bediende was het zwembad aan het
stofzuigen. In de nabije begroeing zaten weer brulapen,
die waren blijkbaar ook vroeg op en lieten zich horen. We
waren zowat de eersten voor het ontbijt. Overigens het
Maltese stel wat we ook in Tortugero ontmoette was er
ook. Ze zouden gaan paardrijden.
Wij kozen voor de wandeling aan de Arenal. We waren erg
vroeg vertrokken. Waarschijnlijk waren we de eerste die
het park betraden die dag. Ook hadden we onderweg al
eens halt gehouden bij een Catasetum species, die Martine
had zien hangen. 10US$ inkom. Die 10US$ lijkt wel de
Costa Ricaanse eenheidsprijs. Inkom, maaltijd, T-shirt,
alles kost hier 10US$. Overigens de US$ is het
betaalmiddel bij uitstek maar in plaatselijke shops betaal
je beter met de lokale munt Collones.
Onze eerste halte in het park was ‘The oberservatory’
Eigenlijk niet veel meer dan een heuvel waarop een afdak
is gebouwd, van waaruit je een goed zicht hebt op de
vulkaankegel. We bevonden ons langs de onbegroeide
kant. De kant windafwaards, waar het grootste van de tijd
de wind heen blaast en waar dus sulferpolutie van de
vulkaan begroeing tegenwerkt. Het zicht was imposant.
Bovenaan zie je naast de kratermond nu erg goed
activiteit die kenbaar is onder de vorm van stoom. Voor de
verandering scheen de zon nu en was er een wolkenloze
hemel. Na de zware bewolking en regenbuien een
verademing. Maar nu was insmeren tegen zonnebrand aan
de orde. Rond negen uur viel ons de genadeloze warmte al
op. Vervolgens zouden we de wandeling over de
gemarkeerde route lopen. Aanvankelijk aan de voet van
de vulkaan, door een enorm rietveld. Tot mijn grote
voldoening vonden we er enkele bloeiende Sobralia’s.
Eerst een licht roze-lila, later een witte. Toch wel vrij
gelukkige vondst, als je weet dat die bloemen, maar een
dag houden voor ze verwelken. Ook tal van bloeiende
Epidendrum radicans kregen onze aandacht. Het pad liep
verder door, langs de zijkant van de vulkaan, waar de
begroeing overgaat in primair regenwoud. Omwille van de
hevige zon bracht het bladerdek een welkome
bescherming. De dierlijke geluiden, de wind die ruist door

Catasetum maculata

Sobralia

het bladerdek. Allemaal indrukken die Martine enorm
opvielen. Toen we terug bij de auto kwamen zagen we nog
één prachtige Peristeria elata. We vonden geen tweede
exemplaar. Prachtig zo’n volwassen plant op het
hoogtepunt van de bloei.
Het was al even over twaalven als we de wandeling
afsloten. In de namiddag reden we naar La Fortuna, voor
wat inkopen en een hapje. We liepen toevallig weer onze
Duitse vrienden op het lijf. Ze hadden alles terug voor
elkaar. We aten samen een hap. In de namiddag reden we
over onverharde wegen tot langs de kant van het meer
waar amper verkeer passeert. De zware ochtendlijke
wandeling had duidelijk zijn invloed op Martine, haar
benen deden pijn, haar heup wrong tegen, ze was keimoe.
Ik herinnerde me de trip naar Monteverde van jaren teug
en had zo iets van, we moeten voorzien zijn op alles en
wou dan ook eerst zeker nog tanken. Tanken O, ja hoe
krijg ik die naftstop open? En op wat rijdt die auto
eigenlijk. Gelukkig kon de pompbediende helpen. Ik
bedankte hem met een flinke fooi. O, ja benzine betaal je
in colones, al zullen ook wel dollars wisselen als het echt
moet. We kochten ook nog wat flessenwater en wat
crackers voor in de auto. Geen snoep, we eten hier al
genoeg! Wist Martine.
Na een douche zochten we terug het restaurant van het
hotel op. We kozen een overheerlijk stuk tonijn met
Thaise saus. Erg lekker en de geflambeerde ananas als
toetjes is zeker ook het vermelden waard. Ik verkies op
reis de inlandse keuken, maar als ze me zo blijven
verwennen, wijk ik er graag van af. Martine was keikapot,
na het eten zat ze zowat te knikkebollen aan de computer
waar we een bericht naar het thuisfront stuurden. Ik
bestelde me een rummetje voor de verzekerde nachtrust
en nam die mee naar onze lodge. Maar de barman kende
blijkbaar zijn gasten. Martine leek hem te moe. Hij riep
wat naar iemand en plots werd de golfwagen voorgereden.
We werden voor de deur afgezet… Wat een service.

Peristeriata elata

Epidendrum radicans

Scaphyglottis jimenezii

DAG 5 Oogst aan dieren : Gordeldier
DAG 5 Oogst aan orchideeën : diverse Sobralia species, Peristeria elata,
Epidendrum species, Epidendrum radicans, Maxilaria species, …
Beoordeling ARENAL SPRINGS RESORT : Wat achterin gelegen, maar daardoor zeer

rustig. Uiterst verzorgd (verblijf, tuin, diverse beschikabre services, enz.), erg
vriendelijke en behulpzame mensen. Zeer goed eten.

Dag 6: Arenal > Monte Verde
We sliepen weer erg goed, eigenlijk elke nacht beter! Zou
het iets met vermoeidheid te maken hebben? Na het
ontbijt en af te rekenen vertrokken we richting Monte
Verde. Volgens de reisbeschrijving ruim 4 uur rijden.
Het was weer droog, er was een straaltje zon, maar de
hemel was niet helemaal open. Het eerste stuk weg
hadden we eerder al gereden, op weg naar het park van
de Arenal. Iets verderop reden we over de dam die het
Arenalmeer begrensd. Ik ga er van uit dat het water uit
het meer niet voor hydro-elektrische toepassingen wordt
gebruikt, want ik zag de typische hoogspanningskabels, en
transformatoren niet.
Net voorbij de dam lag er een dood gereden diertje op de
weg. Enkele gieren voerden voor onze ogen strijd voor het
mooiste stuk.
Langs de weg zag in Encyclia fragrans en stopte
vanzelfsprekend. Wat ik evenwel niet had gezien waren de
brulapen, die zowat net boven onze hoofden in die bomen
zaten, amper enkele meters van ons weg, want die bomen
waren zelf amper een tiental meter hoog. In de naburige
bomen vond ik nog enkele mooie orchideeënplanten.
Terwijl Martine de apen aan’t filmen was, liep ik nog
enkele meters terug. En dan zonder aankondiging. Begon
het te regenen, of moet ik gieten zeggen. We liepen naar
de auto die amper 50m verder stond en we waren goed
nat voor we in de wagen zaten. Regen, regen en regen,
vanaf daar hebben we door de regen gereden tot aan ons
verblijf in Monte Verde. Op sommige momenten reden we
amper 20Km per uur, met de ruitenwisser op maximaal.
Soms leek de weg eerder een riviersbedding. Soms
moesten we over bruggen, soms moesten we gewoon door
stromend water. Her en der lagen ook planten en takken,
die door de regen mee gevoerd werden tot op de weg.
Op zeker moment zie ik in de gransrand langs de weg
verschillende roze en witte Sobralia-bloemen. En wanneer
ik stopte zag ik ook gelijkaardige Epidedrums dan deze die
ik in Arenal zag. Dan maar uit de auto en trachten toch

enkele fotos te trekken van onder een regenscherm.
Martine vond het het toppunt van orchideeëngekte.
In ’98 waren we naar Monte Verde gereden vanaf de Trans
American Highway, na een bezoek aan Rincon de la Vieja.
Toen was het erg droog, snik heet en was de weg quasi
onbereidbaar. Nu was het nat, eerder kil en de weg was
quasi onbereidbaar. Er zijn toch nog zekerheden. Bumpie
road heet dat.
Martine was echt bang, toen ik op een helling stil kwam te
staan. Wanneer ik terug wou vertrekken, slipte de wielen
door en begonnen we naar achter te glijden. Ik slaagde er
in te stoppen en trachten te vergeefs weer te vertrekken.
Dan ben ik naar achter gereden ruim 50m, tot onderaan
de helling, om vervolgens volgas de helling op te rijden,
met de 4x4 ingeschakeld. Overigens die Bego heeft niets
aan trekkracht! Prutsmobiel, zou ik dat noemen. Maar
gelukkig bracht hij ons waar we zijn moesten.
Op zeker moment begon ik plaatsen te herkennen. Zo
passeerden we ons verblijf van toen. En de pizeria
waarachter zich het huisje en de orchideeëntuin van
Gabriele Barbosa zich bevonden. Maar wanneer ik even
stopte leek ik de ingang niet te vinden. We reden dan
maar door richting Monteverde reservaat. Ons verblijf ‘The
Trap Familie Lodge’ is het voorlaatste hotel voor de ingang
van het reservaat. Op minder dan een Km afstand. Er was
opvallend weinig beweging in Monte Verde. Heel wat
winkels, toeristen-shops en hotelletjes stonden gesloten.
Je zag ook amper mensen op straat. OK het regende… In
het hotel ontmoette we een Engelsman. Die zat daar al
zeven dagen en had quasi onophoudend regen gehad.
Abnormaal.
We kregen kamer nr.1. Gewoon fantastisch een kamer met
privé veranda die uitzicht biedt op de tuin. Een tuin wat
eigenlijk een aflopende helling van het bos is, met daarop
masief grote woudreuzen, die afgeladen vol hangen met
epifieten. Maar vermits ze op die helling staan, komen hun
kruinen ongeveer op hoogte van het terras. Hopelijk
verbetert het weer dan worden die boomkruinen privé
tuintjes, met wie weet vogels of apen er in.
Martine verkoos wat te rusten de bumpie road eiste haar
tol. En ze was net niet gek genoeg om in de regen te gaan
wandelen. Ik dus wel. Ik liep richting ingang van het

Monteverde reservaat. Sensationeel. Langs de kant van de
weg zag ik van onder mijn regenscherm massa’s
orchideeën. Enkele zelfs dicht langs de weg op ooghoogte.
Iemand bekeek me van in een wagen. Een orchideeëngek,
die van onder een paraplu in de gietende regen foto’s staat
te trekken van de wegrand…?
Net voor de ingang van het park bevind zich de colibri
koffie shop. Ook die plek herinnerde ik me van vroeger. De
zaak was al dicht, maar ik waagde me toch van de weg af.
De plek was helemaal niet veranderd. Van onder een afdak
kon je zo’n drietal meter verder voederflessen met nectar
gade slaan, waar colibri’s op afkomen. Maar deze keer niet
alleen colibri’s. Aan één van de voederpotten hing een
neusbeer te bengelen. Die leek die nectar ook best te
kunnen genieten. Best een gek zicht het dier had me
helemaal niet gezien en af en toe leek hij strijd te moeten
voeren, met de colibri’s, want die kwamen mee op
dezelfde voederfles zitten.
Ik liep dan maar terug naar de ‘Familie Trapp Lodge’ het
begon immers flink te schemeren. Alle dagen afsluiten met
culinaire hoogstandjes is wellicht niet aan de orde. Maar
hier rade men ons een huisspecialiteit aan. Aztekensoep
en steak met koffiesaus. Die soep was best lekker, maar
vooral die steak beviel me enorm. Wellicht een aanrader
voor wie ooit naar Costa Rica trekt.

Epidendrum exasperatum

Platysele jungermanioides

DAG 6 Oogst aan dieren : gieren, neusberen

DAG 6 Oogst aan orchideeën : diverse Sobralia species, Encyclia fragrans, , species,
Maxilaria species, …

Dag 7: Monte Verde
Het was er duidelijk vaak iets killer dan elders, want in
de slaapkamer waren er dekens voorzien. Die hebben
we gebruikt. De temperatuur zal niet echt laag hebben
gelegen, maar de vochtigheid maakte dat alles kil
aanvoelde. In de Lodge is zelfs geen verwarming
voorzien.
Bij het ontbijt dacht ik even aan één van mijn noest
werkende collega’s. Ik koos immers als ontbijt fruit,
granen en yogurt. Enkel hier kreeg je een exotische
mengeling vers fruit, een groot glas yogurt en een
flinke pot granen.
Deze dag zouden we opgehaald worden voor een
geleide wandeling door het Monteverde reservaat. En
voor het eerst was men te laat op de afspraak. De
chauffeur had nog mensen moeten oppikken in een
ander hotel. Maar die verschenen eerst niet en lieten
dan weten dat ze de rondleiding af wilden zeggen. De
reden mag duidelijk zijn. Regen! Ongelooflijk wat hier
uit de hemel valt tart alle verbeelding. Onze gids
goochelde met allerlei getallen, van meters water die
theoretisch
op
jaarbasis
zouden
vallen
en
hoeveelheden die in de laatste twee weken zouden
gevallen zijn. Echt niet leuk meer!
We kozen er toch voor de wandeling te maken, maar al
gauw werd het duidelijk dat het eigenlijk een flop
moest worden. De gids kon ons amper één luiaard
tonen, hoog in een boom. De hele voorbije week
hadden ze amper een dier waargenomen, geen apen,
geen vogels, haast geen insecten. De man was
tevreden als hij ons een grote kever kon tonen. Wel
zagen we heel wat orchideeën. Hij was verbaast over
mijn kennis. Nooit had hij iemand ontmoet die zoveel
orchideeën kende en ze zelf soms hem aanwees. Hij
rade ons dan ook aan in het dorp naar de
orchideeëncollectie te gaan kijken. (Maar daar verder
meer over) We liepen door tot bij een waterval. Best
wild en groot debiet. Normaal loopt er amper water

wist hij. De plek is amper de naam waterval waard
tijdens normale omstandigheden. Op korte tijd vonden
we heel wat interessante orchideeën en vooral ook heel
wat in bloei. Nu was de regen spelbreker voor het
fotograferen.
We verlieten het reservaat en zochte de ‘Hummingbird
gallery and coffee shop’ op. De plek waar ik de dag
eerder al even gepasseerd was. Nu was de
souveniershop en coffee shop open. We gingen
vanzelfsprekend wat snuisteren en genieten van een
lekkere koffie. Maar zeg zo maar niet koffie tegen die
koffie van daar. Behalve erg lekker worden de diverse
koffies als echte kunstwerkjes gepresenteerd. Martine
kon
haar hartje ophalen aan het filmen en
fotograferen van de colibries. In Costa Rica zouden zo’n
52 verschillende colibries voorkomen, en in Monte
Verde zou je er gemiddeld een twintigtal verschillende
aantreffen. Ricardo onze gids leek goed thuis in die
materie. Hij herkende ze probleemloos en als hij in
detail de verschillen begon te vermelden, tussen de
soorten, maar ook tussen vrouwtjes en mannetjes, dan
leek het wel of er nog meer zaten. Naast de colibries
zaten er ook enkele andere vogeltjes. Bandieten zo
wist hij. Want de colibrie duwde zijn lange snavel in de
bloem en werkte zo mee aan de bevruchting, wanneer
hij stuifmeel meedroeg tot een andere bloem. Die
andere vogeltjes hun bek was veel te kort. Die
volgeltjes pikten een gat in de nectarspoor om zo bij de
zoete lekkernij te geraken, maar speelden zo geen rol
in de bevruchting.
We trokken dan maar naar de orchideeëntuin. Die
bevond zich in het dorp. Twaalf jaar eerder bezochten
we de verzameling van Gabriele Barboso. Ik vond die
destijds buitengewoon, de man kende ook zijn planten.
Blijkbaar woont hij niet meer in Monte Verde en heeft
hij al zijn planten verkocht. Aanvankelijk aan
verzamelaars (hij zou in geldnood hebben gezeten,
i.v.m. een vermeent drugsprobleem…?). Maar later
deed hij alles van de hand aan de man die de huidige
collectie runt. Ik miste heel wat van de planten van
welleer, maar vond ook een groot aantal planten die
niet uit de oorspronkelijke collectie stammen. Voor wie

in de buurt komt, best een bezoekje waard. Maar voor
wie niet thuis is in de orchideeën wereld, alvast dit! Je
krijgt bij het betreden een vergrootglas mee. Wellicht
zegt dat genoeg. Immers ’s werelds kleinste
orchideeetjes staan tussen die verzameling. Platystele
jungermanioides is er één van. Destijds waren de
planten wel perfect gelabeld, nu bleek de labeling,
afwezig, onleesbaar of soms zelfs verkeerd.
Martine besloot dat het dan tijd werd om naar het hotel
te gaan. Ze dacht dat er al meer water in haar
schoenen stond dan in een wasmachine.
We genoten vanop onze veranda van het zicht op het
nevelwoud. O, ja voor ik het vergeet, we bevinden ons
hier dus in het nevelwoud. ’s Nachts horen er wolken te
zijn die binnen drijven en tegen de bergrug omhoog
worden gedreven. Mits opwarming van de zon trekt het
in de namiddag op. Alles druip van het nat, omdat de
wolken als het ware condenseren op de planten.
Vandaar dan ook de dikke pakken mos op de bomen.
Lager gelegen is er regenwoud, daar is een dagelijke
regenbui de reden van de grote hoeveelheid water. Op
de moment van ons bezoek kan je de term
regennevelwoud gebruiken, want die dikke pak wolken
is er wel, de regen is er ook enkel lijkt de zon die twee
samen niet de baas te kunnen.
DAG 7 Oogst aan dieren : colibries
DAG 7 Oogst aan orchideeën : quasi ontelbaar.
Pleurothallis cardiothalis (rode), Pleurothallis grandis
(lange aar), Epidendrum horichii (veel kleien
bloempjes) Maxilaria augustisegmenta (grote geelwitte), Oerstedella exesperata (bruine kleine) en tal
van soorten waar ik voorlopig helemaal geen naam kan
op plakken.
Beoordeling TRAPP FAMILY LODGE : Wellicht de beste
ligging van heel Monteverde op wandelafstand van het
reservaat. Mooie kamers, met fantastische veranda.
Eten en service iets minder. Internet lijkt niet te
werken, men doet ook geen moeite.

Dag 8: Monte Verde > Playa Dominical

Ik was vroeg wakker, rond 5 uur is het hier licht en den
deze wakker. In onze kamer was het alsof er een bom was
ontploft. Maar na rustig in te pakken geraakte alles weer
aan kant. Eigenlijk ongelooflijk. Onze natte kledij van
gisteren, was dus nog even nat!
Na ontbijt en afrekenen vertrokken we richting Dominical,
maar niet zonder eerst nog even tot aan de ingang van het
Monte Verde reservaat te rijden. Met het ongelooflijke
slechte weer hadden we geen foto van de toegang tot het
park en die wou ik wel voor mijn fotoalbum.
Voor de norm in Monte Verde was het droog. Er hing een
lichte nevel, maar het druipte zelfs niet. We reden via
Santa Elena naar de connectie met de Pan American
Highway. Ook al had de GPS ons eerder willen laten
afslagen. Maar aan de receptie had men mij daarvoor
verwittigd. Eerder afslaan zou betekenen over bij dit weer
onbereidbare weg rijden! De weg terug veranderde alweer
snel in een bumpie road. Maar al bij al viel dat nog mee.
Het beeld wat ik had van die weg twaalf jaar terug was
veel slechter. Vanaf Santa Elena begon ook volop de zon
te schijnen. Het was zelfs erg heet. Onderweg zagen we
vogels, vlinders en beweging die we de dag eerder
helemaal misten. We hielden ook halte bij een gele
Fuchsia. Ik dacht dat die enkele in diverse roze, rode en
lila tot purperen tinten bestonden. Na een 35-tal Km
draaiden we de grote autosnelweg op. Ook die was erg
gewijzigd, de verradelijke ‘pot hols’ leken er niet meer te
zijn. Wel was het verkeer toegenomen. De typische
wegreuzen denderden over de baan. Dergelijke weg zou
bij ons nooit de status Highway krijgen. Eigenlijk is het
grotendeels gewone tweebaansweg. Enkel zijn er hier en
daar eenvoudige verkeerswissels, waar men een kruisende
baan heeft overbrugt. Echte klaverbladen! Maar wel met
fietsers, voetgangers en liefst nog een ruiter te paard. We
reden even voorbij Puntarenas de ‘37’ op. Deze volgt de
hele kustlijn. Destijds was dat een onverharde weg. Nu net
als
de
pan
American
Highway
een
verzorgde
tweebaanweg. Zelfs hier en daar waar het klom, twee
baanvakken op, één bergafwaards. Langs de weg fruit en
eetstalletjes. Aan één van de eetstalletjes zat ook een
neusbeer. We kruisten de Taracoles rivier. Daar ging me

een lichtje branden. De aansluitende wegen zijn vernieuwd
maar de brug bleef dezelfde. En vanop die brug kon je nog
steeds de bekende krokodillen zien liggen in de zon. Goed
dat de zon dus scheen, toen wij er passeerden. We telden
er een 5-tal. Lelijke platte logge dikzakken.
Ook de omgeving was ten opzichte van wat ik me herinner
erg
gewijzigd.
Groten
deels
reden
we
door
oliepalmplantages en verder veel groenten en rijstvelden.
Ook veel weiden met vee. Tussen dat vee vaak vogels.
Gieren, rijgers, Karakaras, vliegenvangers en Martine
spotte ook een ijsvogel.
Net voor we Dominical bereikten… je raad het al, begon
het alweer stilletjes te regenen. Martine werd moedeloos.
We moesten volgens de GPS op zeker moment kort
afdraaien achter een brug over een rivier. En dan ook
onder de brug heen, stroomopwaards. De weg was
slijkerig. Waar zou ons dat heen leiden? Wel langs die
rivier liggen de ‘Villas del Mar.’ Tennisveldje, minigolf,
zwembad en een heleboel chalets, die telkens 4 verblijven
herbergen. Wij kregen de Chalet toegewezen, kort bij het
zwembad. Na intrek te nemen, wilden we nog een korte
wandeling maken. Maar die is uitgeregend. We trokken
dan maar naar de bar. Daar was er gelijk ook een WIFIpoint waar we het thuisfront konden bereiken. De barman
voorspelde dat hij wist op welke kamer hij de
compsumpties mocht boeken… We bleken de enige gasten
in het resort te zijn die nacht. Wel liep stilaan het
restaurant vol. Dat betekende voor mij een geruststelling,
als niet gasten komen eten, zal de keuken wel goed zijn…?
Overigens voor ons vertrek kreeg ik de vraag, wat zoal de
specialiteiten van het land zijn, kwestie eten. En ik moest
het antwoord verschuldig blijven. Voor mijn vertrek las ik
dan ook wat over de keuken en eetgewoonten. Gallo Pinto
als ontbijt. Rijst met bonen en een ei, soms wat extra
vlees of wat groenten. Voor lunch en dinner vooral vis. En
dat hebben we geweten. We aten veel vis. Vanavond
bijvoorbeeld Ceviche, dat is Merlijn, gemarineerd in lemon.
Koud opgediend. Ik had hier ook al twee maal Tonijn. Met
Thaise soja saus en met cocos. Destijds leken we bij elk
gerecht bonen geserveerd te krijgen. Wellicht heeft het
wat te maken met het aanbod op de markt. Nu zijn er
dagelijks verse en stoofde groenten en erg gevariërd. De

kilos komen er bij.
O, ja. Dat moest ik van Martine vermelden. In de
badkamer was er hier geen glas voorzien. Dus vraag in na
afrekenen aan de garcon of hij me een glas wou lenen. Ik
zou het terug bezorgen, maar ik moest zonodig voor het
slapen medicijnen innemen. Vanzelfsprekend rijkte hij me
direct een glas aan… Natuurlijk rum aan de teut van de
fles drinken is niet alles.

DAG 8 Oogst aan dieren : krokodil, karakaras, witte rijgers, iguanas, neusbeer
DAG 8 Oogst aan orchideeën : Catasetum, Brassavola planten, Oncidium planten,
enz.

Dag 9: Playa Dominical
Erg warm! Ik heb liggen zweten in mijn bed. Ik had net
zo goed in het zwembad kunnen gaan liggen. Het heeft
de hele nacht geregend. Martine had ook slecht
geslapen en is pas onder de ochtend echt ingeslapen.
Maar als we opstonden was het droog. Na het ontbijt
trokken we naar het dorpje Playa Dominical. Het stelt
niks voor. Een surfers paradijs. Her en der staan
wagens geparkeerd langs de kuststrook en in zee zie je
diverse surfers. Sommigen liggen ogenschijnlijk
zomaar te liggen achter de branding. Maar dan plots
kiezen ze hun golf, richten ze zich op en lijken ze
spelenderwijze op de kop van de golf, of liefst even
voor die kop te glijden. Ze glijden helemaal tot op het
strand, om dan met fikse armslagen zo snel mogelijk
weer voorbij de branding te peddelen. Langst de
slijkerige baantjes die het dorp uitmaken staan diverse
souveniersstalletjes. De meeste waren ze nog maar
pas aan het opzetten. Het geeft zowat een hippy
indruk. ’s Morgens een vent van rond de zestig, met
grijze paardenstaart, aan de teut van een fles wisky
zien tutteren… Lang blijven we er niet. Op dit moment
is er niet echt veel beweging. We besluiten een stukje

<

te gaan rijden, richting Palmar Norte. Dat is een heel
eind weg van de route die we hadden uitgestippeld.
Gaande weg begon de zon te schijnen, het werd zelfs
erg warm. We reden via Palmar North bergopwaards en
zagen op de kaart dat we zo een perfecte lus konden
maken, die weer sloot bij Dominical. Eigenlijk rij je zo
van gehuchtje tot gehuchtje. En elke plaats heeft zijn
typische schooltjes, elke plaats heeft minstens één
voetbalveldje. Ook al zijn de huisjes afwisselend
houten en golfplaten barakken en dan weer uiterst
mooie villaatjes. Behalve de weg vanaf Palmar Norte
die quasi constant stijgt, zijn de andere wegen
voortdurend op en neer gaande. De overladen
vrachtwagens, laten een zwart spoor rook in de klim en
achter hen bouwt zich een file op van wagens die haast
geen kans hebben om voorbij te steken, want behalve
glooiend
zijn de meeste wegen ook echter
slingerwegen. Je hebt amper een recht stuks, waar je
zicht hebt op de baan om zo veilig voorbij te steken.
Over het rijgedrag van de Costa Ricanen geen klagen!
Behalve een enkeling rijdt iedereen vrij kalm, als je
eens hoort toeteren, dan is het op een smalle baan
voor een bocht. De maximale snelheid aanhouden is
quasi onmogelijk want de borden Max 80KPH en Max
25KPH volgen elkaar vaak op met slechts enkele
tientallen meters tussen afstand. Toch rijdt de
gemiddelde bestuurder vrij traag. Ik gok op 50KPH
gemiddeld. Op de snelweg en kustweg die we een dag
eerder reden is de maximale snelheid 80KPH en die
wordt vaak aangehouden, ook door de grote
vrachtwagens. Maar die kustweg is dan ook vrij vlak en
niet te druk. Tot onze grote verbazing zagen we in
enkele steden korte stukjes gescheiden fietspaden.
Verder zijn voetgangers loslopend wild. Rood licht is
louter als waarschuwing bedoeld, want iedereen rijdt er
door. Hun ALTO borden (STOP) zijn versiering. Ik stop
er wetende dat men er in de VS erg streng op is. Hier
lijkt niemand echt te stoppen. Als ik al eens stop voor
een voetganger bekijken die me, als zagen ze een
geest. Overigens mijn vriend Georges geraakt zijn 2.6
liter Hyundai 4x4 thuis niet kwijt. Hier zie je haast niet
anders dan dergelijke zware motoren. Die kan je in de

bergen wel gebruiken.
Op zeker moment ergens op een kleine weg staat er
plots een levens groot vliegtuig. Er is daar helemaal
geen vliegstrip in de buurt. En een vliegtuig van
dergelijke afmetingen land zomaar niet op een strip,
daarvoor heb je een echte landingsbaan nodig! God
mag weten hoe dat daar terecht is gekomen. Overigens
op diezelfde weg zagen we ook een snuit van een
vliegtuig, met daaraan vast de eerste 10meter van de
romp. Ik veronderstel dat ze er een restaurant van
willen maken...?
Onderweg stoppen we voor orchideeën, enkele mooie
zichten een drankje en een hapje en tenslotte vlak bij
Dominical voor enkele neusberen, die het fruit van een
fruitstalletje aan’t stelen zijn. Dit tot wanhoop van de
fruitventer. Hij loopt met een zweepje achter de
neusberen aan maar veel indruk lijkt hij niet te maken.
Overigens verslag uit de keuken; Martine at varkens
kortelet met een tamarinde saus. En ik Argentijnse
steak met groenten een een pasta van olijven. Erg
lekker. Beiden genoten ook van een Coffee Love,
Vanille ijs, met rozijnen en room overgoten met een
Costa Ricaanse expresso. Gewoon te lekker! Ik weeg al
zeker enkele kilo’s zwaarder.
’s Morgens was het me al opgevallen dat een dame uit
de keuken alsmaar naar boven, in de nok van het
bamboe dak keek. Ik wist evenwel niet waarom. De
garcon maakte het ons duidelijk. In de nok lag over
een dwarsbalk een boa constrictor te slapen. Om de 3
a 4 dagen kwam die naar beneden om een rat of een
vogeltje te vangen en ging dan weer liggen slapen in
die warme nok van het dak. Mensen moesten er geen
schrik van hebben. Maar hij had ook een namaak
slang. Daarmee wilde hij de kok doen schrikken, maar
die trapte niet in de val. De kat echter jankte en liep
tijdens haar vlucht een vuilbak omver.
DAG 9 Oogst aan dieren : neusberen, gieren
DAG 9 Oogst aan orchideeën : Epidendrum diforme,
Dimeranda species, Catasetum species, en enkele
soorten die ik niet op naam kan brengen.

Beoordeling VILLAS RIO MAR : Wat achterin gelegen, zeer vriendelijke mensen,
alles is aanwezig voor een geslaagd verblijf. Oogt wat ouder. Grote ventilator koelt
niet! Ik ben geen airco fan, maar hier had dat gemogen. ’s Nacht storend geronk
van de koelinstallatie.

Dag 10: Playa Dominical > San Gerardo de Dota
Ik zal wel in herhaling vallen, maar omwille van de
warmte en het geronk van een koelinstallatie aan het
zwembad hebben we weer beiden een slechte
nachtrust gehad.
Mensen afluisteren is niet echt leuk. Maar er was niet
echt sprake van afluisteren, want De Amerikaan met
zijn echtgenote die achter ons zat sprak niet echt
stilletjes; ‘Why did I mairy you? Every time I look at
you my glasses steam up!’.
Als je weet dat ze
waarschijnlijk ongeveer 60 waren en dat zijn
echtgenote amper 1m60 groot was maar waarschijnlijk
meer dan honderd kilo woog, dan begrijp je de moeite
die we hadden om niet te lachen.
OK, tijd om af te rekenen. Ook een staaltje van minder
goede service in dat verblijf! Ik vroeg om 100$ af te
houden van mijn rekening en mij uit te betalen in
colones, ik moest immers gaan tanken. Dat kon niet!
Ze hadden geen geld… Maar als ik cash 100$ wou
wisselen zou het wel gaan…? (Zouden ze dan geld
drukken of zo?) Toen ik zei dat ik geen dollars had,
wisselde ze dan toch maar 50$ en hielt het van mijn
VISA als ‘tip’.
We passeerden een politiepost, die leken alle
voertuigen in tegenover gestelde richting te stoppen en
te controleren.
Na het tanken draaiden we de baan op richting San
Gerardo De Dota. Aanvankelijk over de Pan American
Highway 2. Dat leidde ons via de Vallei Del General.
Van uit verschillende posities had je panoramische
terrasjes. Vermits Martine regelmatig pi(t)sstoppen
inlaste, stopten we enkele keren aan zo’n terras en
nuttigde een koffie. Aan één zo’n terras stonden heel
wat orchideeën. De eigenaar Rogero Calderon nodigde
me uit om zijn verzameling te bekijken. Ongelooflijk
eigenlijk enkele uit eigen land maar de meesten waren

Aziaten. Coelogynes, Cymbidiums, Vanda,… Vooral
hybriden. Allemaal gewisseld met andere liefhebbers.
De inlandse interesseerden hem wel maar ze oogsten
was verboden.
Hoe hoger we stegen, hoe dichter we de wolken
benaderden. Vanop de Cerre De La Muerte was haast
niets te zien, we zaten daar echt in de wolken. Korte
over de top begon het te regenen, of was het eerder
dat alles nat werd door door de wolken te rijden? Hoe
dan ook tijd voor lichten en ruitenwissers. Onderweg
stopten we nog enkele keren voor vrij zeldzame
orchideeën. Een Habenaria monorrhiza en een Malaxis
soulei waren daar wel echte trofeeën. O, ja Martine
vond het lachwekkend wanneer ik bij het fotografferen
blijkbaar met mijn voet midden in een mierennest was
gaan staan. Mijn sandaal vloog snel uit en ik trachtte
zo snel mogelijk die mieren van me af te krijgen. En
hulp dat ik kreeg, ze bleef er haast in. Mijn mierendans
was zo leuk… Even voorbij de top moesten we links af.
Naar de Hotel De Montana Savegre. De weg was
onverhard en af en toe was de weg,… weg! De
brochure sprak over ‘A well-maintained country road’.
Dat zou ik iets anders beschrijven. Onderweg zagen we
ook een eekhoorn en mooie vogels, ondermeer eentje
die ik als een boomklever zou beschrijven, enkel iets
groter dan de soorten bij ons. Langs de Savegre rivier
lagen verschillende verblijven. Allemaal lodge’s. En de
doelstellingen daar liepen, van wandelen, over birth
watching en horsback riding tot flyfishing. De
omgeving was erg mooi. Rond 15:00 zijn we
geariveerd, we hebben ons ingeschreven, onze bagage
afgeladen en wilden nog een korte wandeling maken,
tot de weergoden daar anders over beslisten. Ja
jongens, bakken water vielen uit de lucht. Vergezeld
van donder en bliksem. Eén donderknal was zo zwaar
dat we het echt voelden trillen in de lodge. Gelukkig
had ik juist 4 delen van ‘Orchids of Costa Rica’ op de
kop getikt. Ik kon dus een beetje huis houden in de
naamgeving van de orchideeën die ik tot dan gevonden
had. Zo kende ik een Hexisea bidendata, die nu bij
Scaphyglottis is ingedeeld… Zo blijf je een beetje bij in
de orchideeën wereld.

Overigens hoe Martine in elkaar zit zal ik nooit
begrijpen. Zo ver van huis, weg van alle vrienden en
bekenden, gaat mijn aandacht naar al wat ik zie en
beleef. Martine wist dat morgen Patrick Denissen jarig
is en overmorgen mijn schoobroer Herman … Bij deze
een gelukkige verjaardag.
O, ja. Het gastronomisch hoogtepunt. We bevinden ons
hier duidelijk in Forellenland. Op het menu staat een
hele rits mogelijkheden, maar ook een vol blad
forelgerechten. Ik koos forelsoep en we aten beiden
forel van het huis. Met garnalen, champions en
groenten in een mozarela-room saus. Om duimen en
vingers af te likken. Als dessert in wijn opgelegde
appels met vanille ijs.
We moesten naar de bar, omdat je daar WIFI bereik
hebt. Ik offer me dan maar op om een rummetje te
nuttigen. Wat kan het leven hard zijn. Bovendien bleek
de WIFI niet te functioneren.
De garcon beloofd voor morgenvroeg goed weer. Dat
moet haast wel, want sind 15:20 regent het hier
onophoudelijk, met een debiet wat je je niet kan
voorstellen. Morgen kan er onmogelijk nog regen over
zijn… hoop ik…

DAG 10 Oogst aan dieren : colibries, eekhoorn, boomklever,
DAG 10 Oogst aan orchideeën : Sobralia, Habenaria monorrhiza, Malaxis soulei,
Epidendrum radicans, hybriden, …

Dag 11: San Gerardo de Dota
Martine had de wekker om 07:00 gezet, maar rond
06:00 waren we wakker en tegen 06:30 zaten we aan
de ontbijttafel. Overigens een uiterst verzorgd ontbijt.
De man aan de receptie leek perfect te weten waar we
naar de Quetsal moesten gaan zoeken. Enkele Km
terug rijden en daar kon je parkeren. Dan enkele
honderde meters terug stappen. Er zouden daar
enkele wilde advocados staan, waarop ze fourageren.
De garçon kwam ons halen er zou een trogon op het

terras van de bar zitten. Die zat daar niet meer, maar
wel enkele meters lager in een boom. Een glanzend
groene vogel, met rode borst. Best leuk om de dag te
starten. En als we in Monte Verde nog niet genoeg
colibries hadden gezien, dan konden we dat hier
inhalen. Hier leken ze nog meer gewend aan de
aanwezigheid van mensen, want Martine trok zich weg
als er twee rakelings langs haar hoofd snorden.
We reden zoals aangegeven enkele Km terug. Alles
voldeed aan de beschrijving die de man aan de
receptie gaf. Enkel hij had blijkbaar de quetsal niet
verwittigd dat wij kwamen, want die kregen we niet te
zien. Mogelijk ook omdat onder die bomen langs de
rivier vissers liepen, die duidelijk geen oog hadden
voor de vogels. Wel ontdekten we enkele mooie
zichtjes, zelfs enkele orchideeën.
Ik stelde voor na een half uurtje op de uitkijk voor de
quetsal te hebben geweest om terug richting Lodge te
rijden. Op een kaart had ik gezien, dat de grens van
het naburige reservaat enkele Km lager lag. We
stopten aan een forelkwekerij. Martine vond daar een
jonge forel, die gewoon in een plas op de weg lag te
spartelen. Waarschijnlijk zijn de dag ervoor tijdens de
grote regenbui de vijvers buiten de oever getreden
dacht ik. Ze hielp het dier terug naar veiliger open
water. Waar de auto stond starte ook een trail naar
een waterval. We kozen er voor die trail te lopen. En
we waren niet alleen. Iets lager was men blijkbaar
bezig met beton het water deels naar betonnen
bakken te kanaliseren, wederom voor forelkwekerij. Er
was niemand aanwezig, maar er stond een ladder bij
een rol draad voor de afsluiting. Die kwam van pas.
Want er hing net op een tak een kluitje bloeiende
Stellis plantjes. Ja zei Martine, schrijf dat maar in je
verslag, ‘Met ladder op orchideeënzoektocht in de
jungle!’. De omgeving was adembenemend, overal alle
mogelijke groentinten. Mossen, klimplanten, epifieten
en veel orchideeën! We vonden er heel wat in bloei.
De meeste zaten buiten bereik en lieten zich moeilijk
fotograferen. Maar enkelen zaten er laag bij de grond.
We liepen er niet alleen. Er waren ook andere
wandelaars en vooral vissers. Ook al was vissen er

verboden! Aan de waterval, net als we wilden
terugkeren vond Martine de trofee van de dag. Een
kanjer van een Epidendrum. Een tros grote bloemen,
misschien wel 12 tot 15 bloemen, van elke meer dan
10cm doorsnede. Gewoon prachtig.
We waren al een eindje terug aan het lopen, wanneer
Martine weer enkele mooie vondsten deed. Grote roze
Epidendrums. Hoe konden we ze eerder hebben
gemist? Maar het begon ook plots te regenen. 11:45,
dat was veel vroeger dan verhoopt. En het viel er weer
met bakken uit. We vluchtte naar de lodge en genoten
er na ons te hebben omgekleed van een lunch. Na de
lunch bekeken we de resultaten qua foto’s van de
voorbij ochtend. Het bleek een leuke oogst.
Ondertussen stopte het met regenen. We trokken naar
onze Lodge, waar Martine zich trachtte op te warmen
en wat TV keek. Ik schoot terug mijn natte kleren aan
en ging een ander pad afsnuisteren. Ik vond toch nog
een 5-tal plantjes in bloei. Het was een erg orchideeën
rijke dag, maar de vogels hebben we gemist! Ik zou
de plek iedereen aanraden, maar niet in het
regenseizoen. Want hier lijkt de grote regenbui in de
namiddag wel gewoon deze tijd van het jaar. In het
regenseizoen is het er wellicht wel mooi, maar vooral
nat, kil en ongezellig. Als je er langer moet vertoeven
is op zeker moment alle bagage nat.
Overigens voor het vertrek had ik me geïnformeerd
qua
Malaria
gevaar
en
vereiste
inentingen.
Malariadreiging is klein en we besloten niets te nemen,
omdat we in het verleden vaak maagproblemen
hadden van die medicatie. Hopelijk was dat een goede
keuze, want we staan beiden vol muggenbeten. En
ook andere toeristen klagen daar over.

DAG 11 Oogst aan dieren : colibries, eekhoorn, boomklever,
DAG 11 Oogst aan orchideeën : Sobralia, Habenaria monorrhiza, Malaxis soulei,
Epidendrum radicans, hybriden, …

Beoordeling Hotel De Montana Savegre : Ginds vroeg men ons ook een uitgebreide
bevraging in te vullen. De ligging nabij het quetsal-reservaat, is waarschijnlijk de
grootste troef. De vriendelijkheid en kwaliteit qua verzorging. Het grote nadeel was
het weer en daaraan verbonden het gebrek aan verwarming om natte kledij te
drogen en killigheid uit het verblijf te halen was in dit regenseizoen een groot
gebrek.

Dag 12: San Gerardo de Dota > Paraiso > Lankaster Garden
De ochtend was veel belovend. Het was droog de zon
scheen behoorlijk, we waren al vroeg op en klaar voor
de trip naar Paraiso, de plaats vlak bij Cartago waar we
de Lankerster Botanical Garden wilden bezoeken.
We bestelden ons ontbijt, maar ik kon niet wachten ik
wou wel zien of die trogon, die de vorige dag vlak
achter de bar zat, weer van de partij was. Martine liep
achter me aan, en ja hoor we zagen hem niet waar hij
de dag eerder zat, maar hij bleek vlak bij ons te zitten
en we schrikten hem op. Gelukkig zette hij zich even
verder waar we hem mooi konden zien. De dag was
dus goed begonnen.
Na af te rekenen vertrokken we. Ik vreesde mogelijke
problemen op de weg, omwille van de grote
stortregens en wou tijdsverlies door eventuele
omleidingen van landslides kunnen opvangen. Even
voorbij de plaats waar we gisteren de quetsal hoopten
te zien, dacht ik een trogon te zien vliegen. Ik reed de
auto tot een ruimte waar ik hem kon parkeren en legde
de motor snel stil. In de boom waar ik de trogon dacht
te zien landen, bleek heel wat mooiers te zitten. Een
pracht van een quetsal! Als we uitstapten vlog hij op
en zette zich in een boom even verder op. Eigenlijk zat
hij daar voor ons nog beter. Weidepalen konden
perfect als statief dienen voor de camera. Wat blijkt de
vogel maakte wat rare kuren, fladerde opvallend van
de ene tak naar de andere en de reden was duidelijk.
Hij zat daar niet alleen. In diezelfde boom zat een
tweede exemplaar. Ons geluk kon niet op!
We mochten de kou van de Savegrevallei achter ons
laten en vooruit kijken naar het volgende avontuur. We
reden via Cartago naar Paraiso, naar ons volgende
verblijf in het Sanchiri Hotel. Gelukkig heeft de wagen

een GPS want in Cartago zijn wegenwerken even
spelbreker. En vermits quasi al die kleine straatjes
eenrichtsverkeer zijn rij je je zomaar verloren. De GPS
had ook moeite, maar tenslotte bracht hij ons toch
terug op de hoofdweg. Ik dacht de weg te herkennen
met het beeld van 12 jaar terug. Op zeker moment
meende ik dat de weg naar de bontanische tuin ergens
rechts moet zijn. Maar we zagen niets.
Het hotel bleek weer deels kamers, deels lodges te
zijn. We kregen kamer nr.1. Super de luxe, met een
zeer grote venster die uitzicht bood over de Orosivallei.
Na het uitladen van de bagage, wilden we zo snel
mogelijk naar de tuin. Ik kreeg een wat verwarde
uitleg en de GPS herkende Lankaster garden niet! Ja
zo’n ding kent alleen correcte ingave Lankester had
wellicht geen probleem geweest. Overigens we reden
terug richting Cartago over die zelfde weg en de plaats
waar ik de afslag verwachtte klopte helemaal. Enkel
hadden we geen van beiden de meters hoge borden
gezien.
De tuin beschrijven zou te veel zijn. Een zeer grote
orchideeën verzameling, maar ook een Japanse tuin,
een cactus tuin, Bromelia’s, Palmen, Heliconia’s,
Bamboo, enz.
Bij de ingang was er ook een shop. Daar vond ik het
ontbrekende deel van de 5-delige reeks ‘Orchids of
Costa Rica’, waarvan ik in de Savegre lodge eerder 4
delen kocht.
Overigens toen ik samen met Martine in de
orchideeënserre rondsnuisterde liep Robert Dressler
daar binnen. Ik stelde me voor en zei dat ik hem 12
jaar geleden reeds had ontmoet op de opening van de
orchideeënshow in Tabacco. De show herinnerde hij
zich maar onze ontmoeting duidelijk niet meer.
Eigenlijk is hij een heel eenvoudig en minzaam man.
Hij is ondertussen 79 jaar oud en woont quasi
permanent in Costa Rica. Dit jaar was hij slechts twee
weken in zijn woning in Noord Florida. En over wat
praat je met zo’n man… Over het weer? Veel bloemen
zijn door de regen niet geopend Gewoon gerot in de
knop. Maar wat wil je volgens Mr Dressler waren
enkele
dagen
eerder
op
alle
grote
wegen

onderbrekingen omwille van landslides. Volgens hem is
het ruim 25 jaar geleden dat men hier nog zo’n
regenseizoen had. ‘El Ninio’ Zo meende hij te weten.
In de tuin en in de serre stonden erg veel planten in
bloei. Het leuke is natuurlijk de diverse naamplaatjes.
Zo kon ik weer enkele vondsten op naam klasseren.
We hebben toch wel een 3-tal uren in de tuin
rondgelopen. Best de moeite!
Na dat bezoek, reden we de Orosivallei in en
wandelden we nog langs een veldweg. Overigens een
hele dag zonder regen!
Onderwijl dat we zaten te eten, hoorde we in het dal
gepiep. Later viel ons op dat op een weg onder ons een
file zich leek op te bouwen. Ik bekeek vanuit onze
kamer de zaak met de verrekijker. We waren dus
getuige van een Costa Ricaanse mini-ketting botsing.
Gelukkig zonder gekwetsten.

DAG 12 Oogst aan dieren : trogon, quetsal
DAG 12 Oogst aan orchideeën : Veel te veel om op te noemen.
Beoordeling Hotel Sanchiri : Relatief eenvoudig, perfect voor ons doel. Fantastisch
zicht vanuit de kamer. Vlotte service.

Dag 13: Lankaster Garden > Puerto Viejo
’s Nachts waren we beiden wakker en keken door het
raam naar de lichtjes in de vallei. Gedurende de dag
hoorde je het ronken van de zware vrachtwagens, die
beurtelings hun volle vermogen nodig hadden om de
klim te maken en dan weer op hun motor remden bij
het afdalen. ’s Nachts heerst hier een wonderbare
rust. Letterlijk bij het krieken van de dag hernam dat
gerucht. Even goed sliepen we iets langer.

Na het ontbijt vertrokken we, we dachten ons geen
rust te mogen veroorloven omwille van de grote
afstand en mogelijk slechte baan. Onder weg drupte
het even, Martine voorspelde dat we het slechte weer
over het gebergte heen mee voerden tot aan de
Caraïbische kust. Gelukkig bleef het bij wat druppels.
Onderweg bleek alles evenwel voorbarig te verlopen.
Ook de kwaliteit van de weg was erg verbeterd. Toen
we Cahuita passeerden, zag ik dat we ruim op tijd
zouden zijn en stelde ik voor om even tot aan het
verblijf van 12 jaar terug af te draaien. Alles zag er
nog net uit als toen. Alleen de wegen waren helemaal
vernieuwd. Tot voor de ingang van het reservaat lag
bestrating, dat was heel wat anders dan destijds. Ons
ontbijt restaurantje was er nog, ook het bruggetje wat
de toegang tot het reservaat uitmaakt. We besloten er
zeker even naar terug te keren in de volgende dagen.
We vervolgden onze weg door Puerto Viejo naar het
Cariblue hotel. Daarvoor moesten we door Puerto
Viejo, ik herkende voor het dorpje de duwbak die
aangespoeld lag op het zwarte lavastrand. Maar het
dorp zelf was onherkenbaar de Jamaikaanse bevolking
die daar woonde, maar leefden van het werk op de
naburige finka’s leek grotendeels omgeschoold tot
handicrafs en restaurant bedienden. Puerto Viejo is nu
een bloeiend toeristisch dorpje, met veel winkeltjes en
restaurantjes.
Als we net hadden vast gelegd dat we zeker naar
Cahuita zouden terugkeren, dan zou zeker ook Puerto
Viejo nog aandacht krijgen.
Cariblue bleek een echt super leuke plek. We kregen
een hut met rieten dak. Maar bij nader inzicht een
super de luxe verblijf. Prachtig betegelde badkamer,
met instap douche en alle luxe tot haardroger toe. In
de slaapkamer was een fan voorzien, geen airco. Maar
wel flat screem TV met satelliet ‘SKY’ verbinding en
WIFI. Buiten een terras met hangmat en zitjes.
We besloten uit te laden en nog een flinke wandeling
te maken. Martine stapte uit de bungalo over het pad
en trok me plots weg. Pas op! Zei ze en ze trok als een
volleerde cowboy haar camera. Want een groenzwarte pijlgifkikker kruiste het pad. Aan de receptie

Ontbijt in Sanchiri

Ons verblijf van 12 jaar geleden

Ons verblijf nu

hadden we gevraagd of we die hier konden vinden…
Ze hadden ons daarvoor net een geleide wandeling
met gids voor aangeboden.
We liepen het strand op. Puur Caraïben dus. Prachtig
strand en volop zon. We wandelen een eind langs het
strand, keerden teug na eerst een Jezus Chris hagedis
en parasolmieren wat aandacht te gunnen. Op het pad
zat net een specht een gat te hameren in een dode
cocos boom. We wandelden tot Manzanilo, best een
flinke wandeling. Zonder ‘Naturales’ onder weg konden
we dat niet waarmaken. Voor wie het niet weet
naturales is vers fruit wat door de blender wordt
gehaald. Het resultaat een een vitamienen drankje
waar je rietje gewoon rechtop blijft staan in de dikke
fruitbrei. Afschuwelijk lekker. De keuze aan exotische
vruchten speelt daarin natuurlijk een rol. Gisteren had
ik Cas, een licht zurige vrucht die enorm de dorst lest.
Vandaag hielden we het bij een mix Mango-Pinã.
Op de terugweg zagen we nog een grote roofvogel
langs de weg. Ook enkele ongeveer 40cm lange fel
groene slanke vissen.
Rond 16:00 ariveerden we aan het verblijf. Veel te
vroeg voor Dinner en nog te veel tijd om niets te
doen. Dus dan maar een frisse duik in het zwembad.
Een boekje boven gehaald en even relaxen! Ja ook ik!
Chillen heet dat tegenwoordig. Martine zag twee
vrouwen die al toen we toekwamen aan het zwembad
lagen. … Als je naar hier moet komen om een hele dag
aan het zwembad te liggen… bedacht Martine. Tot we
plots beiden in een lach schoten. Eén van de twee
dames begon luidop te snurken en haar vriendin leek
er niet in te slagen om haar snel wakker te krijgen.
Overigens aan het zwembad maakten ze ons al attent
op de aanbieding van de avond voor Dinner ‘Reuze
garnalen in Cocos-curry’. Dat bleek de menu van
gisteren. We hebben ‘seafood Salpicon in Pomodori
saus’ gegeten, ik zou het als fruits de mer beschrijven.
Met een flesje witte Chileense wijn en geflambeerd
fruit met ijs als toetje. De kilo’s vliegen er aan.

Dendrobatus

DAG 13 Oogst aan dieren : Pijlgifkikker, specht, roofvogel, groene vissen.
DAG 13 Oogst aan orchideeën : Niks, nada, njet

Dag 14: Eerste dag Puerto Viejo
Als ik zelf een reisje plan, dan voorzien ik gewoonlijk
enkele dagen van luxe en mogelijkheid tot rust te
komen op het einde van de trip. Deze trip was qua
verblijven volledig gepland door CRTours en besteld via
internet. Vanzelfsprekend kreeg ik van de diverse
verblijven een website of andere uitgebreide
informatie. Maar dat ligt toch iets anders, dan wanneer
je zelf op zoek gaan. Een lang verhaal om te besluiten
dat we ook nu op het einde van de trip erg luxueus
zitten.
Het ontbijt was een buffet. Maar dat hoeft niet zo
speciaal te zijn. Maar warme banaan, met kaneel en
honing saus… Vers fruit, maar naast al wat we kennen
een exotische keuze, waar ik zelfs geen naam kan op
plakken. En verder echt alles wat je wil, warm en koud.
Na het ontbijt hadden we gepland Cahuita te
bezoeken. Er stonden nog een drietal zaken op ons
lijstje als ‘te zien in Costa Rica’ Pijlgifkikkers (al zagen
we er al twee verschillende.) Papegaaien ( al zagen we
al enkele hoog buiten camerabereik en zagen we een
jong
dier
op
terugweg
van
Tortugero.)
en
Kapucijnaapjes.

De dag Cahuita zou hier iets aan tegemoed kunnen
komen. Ik stelde voor het park te bezoeken van langs
de ingang die bereikbaar is vanaf de hoofdweg. De
ingang langs het dorp Cahuita is teveel bezocht door
strandtoerisme. Zo gezegd zo gedaan. We betaalden
de 10US/pp en reden het park binnen tot langs de
kust. Aanvankelijk dachten we er helemaal allen te
lopen. Maar na verloop van tijd zagen we ook andere
bezoekers. We stopten aan een soort kooi waarin ze
blijkbaar uitgegraven zeeschildpadeieren in laten
uitkomen. Maar we zagen geen echte verse sporen van
schildpadden. Zodra we het echte trail startte liepen
we amper 50m als een dier het pad kruiste. We wisten
het niet goed te plaatsen, een wasbeer? Geen
neusbeer! Een katachtige? Hij vluchtte snel de
begroeing in. We kregen geen tijd om het te
fotografferen. Op het pad kruisten we tientallen, neen
hondertallen hagedissen. Quasi allemaal de zelfde
soort. Schichtig, snel en steeds weer deed het ons
opschrikken. Want de relatieve stilte werd telkens
verbroken door het ritselen van droge bladeren,
langswaar de hagedissen ons ontvluchtte. Ver moesten
we niet lopen om een eerste grote trofee te scoren. Ik
zag vruchten liggen en zei tegen Martine dat er wel
eens dieren af zouden komen op de rijpe vruchten. We
liepen onder een boom door en een vruchtpel viel voor
mijn voeten. En ja hoor vlak boven onze hoofden zat
een kapucijnaapje (White face monkey) zich tegoed te
doen aan de vruchten. Hij leek ons aanvankelijk niet te
zien, maar wanner hij ons zag, vluchte hij weg in een
groen dek van bladeren.
De zon brande, werkelijk hard. Gelukkig liep het
bospad zo’n tiental meter onder de begroeing, Weg
van de kust en beschermd tegen de hevige zon.
Onze volgende vondst waren massale aantallen
hermietenkreeftjes. Haast niet te fotografferen! Of wel
rollen ze zich om en trekken ze zich helemaal in de
schelp waarin ze leven. Ofwel dribbelen ze zo snel weg,
dat je ze nooit scherp voor de camera kunt krijgen.
Ergens halver wege tussen ons vertrekpunt en Cahuita
dorp zat een visser met zijn liefje langs de kust. We
hoorden wat gegil en zagen een kapucijnaapje aan de

haal gaan met een zak snoep. (Later zouden dat
kaaspoffertjes blijken te zijn.) Eigenlijk was het vooral
een tweede aap die aanvankelijk de show stal. Hij ging
bij het koppel opzoek naar ander lekkers. De visser
had een duikbril en een plastiekzak met ‘vangst’ in een
omgevallen boom hangen, die over het water heen
hing. Dat bleek de aandacht te trekken van het aapje
en de visser had de grootste moeite om hem er van
weg te houden.
We vonden nog een heleboel. Spinnen, vlinders,
parendende sprinkhanen, enz. Ook orchideeën. Erg
veel Vanille, met zaaddozen, maar niet in bloei.
Catasetum maculatum, met nieuwe bloemknoppen,
uitgebloeid, maar nooit met echt mooie frisse bloemen.
En Brassavola nodosa, in volle bloei met een viertal
open bloemen.
Eigenlijk zocht ik helemaal geen orchideeën meer. Ik
verwachtte daar langs de kust niet veel te vinden.
Toen we na die voormiddagwandeling terug bij de auto
kwamen, zagen we weer de katachtige. Na wat opzoek
werk bleek het een ‘Racuun’ te zijn. Nauw verwant aan
de wasbeer. Foto’s hebben we er niet van wellicht wel
enkele seconden film.
Na de middag reden we naar Cahuita dorp. Eigenlijk
nog heel herkenbaar, maar toch heel anders. Kleine
zaken maken grote verschillen; Bestrating i.p.v.
zandwegen, met grote putten en plassen. Ijzige stilte ,
ik hoorde nergens de oude getrouwe ‘regae music’.
Amper enkel afbeeldingen van Bob Marley op
handdoeken en T-shirts die waarschijnlijk nog steeds
deel uitmaken van het aanbod van weleer. In de
namiddag reden we tot Bribri en Mazanilia, louter om
de sfeer te proeven. In Puerto Viejo stopten we voor
wat souveniers te bekijken en eventueel te kopen.
Maar
originaliteitprijzen
zijn
daar
alvast
niet
uitgedeeld.
Tegen 16:00 keerden we terug naar ons verblijf. Een
frisse duik in het zwembad deed wonderen. Vanuit het
zwembad zagen we een massale trek van vogels. Ze
volgen met vele honderden over, doch zo hoog, dat er
geen naam op te plakken viel.
Martine had er duidelijk zin in. Met quasi geen lunch

(louter een sandwish en gebakken banaan). Starte ze
met Caiparinga als apperetief en vroeg ze witte wijn bij
de heerlijke zeebaars in mangosaus en garnalen. Ze
wilde ook een chocolade cake als dessert en we namen
nog een fles wijn mee naar onze kamer, na de dinner.
Ik zal die fles alleen moeten legen, want onderwijl ik
ons dagboek schrijf ligt Martine het oerwoud te
verwoesten naast me.
DAG 14 Oogst aan dieren : wasbeer, hagedissen, vlinders, sprinkhanen,
kapucijnapen, diverse zee- en strandvogels
DAG 14 Oogst aan orchideeën : Brassavola nodosa, Vanille, Catasetum maculata.

Dag 15: Tweede dag Puerto Viejo
’s Nachts heeft het enorm geregend, maar verder zijn
alle elementen van de vorige ochtend herkenbaar.
4:45 begon de brulaap te brullen. Het leek nog net
donker buiten. Een kwartiertje later felle schreeuwen
van een vogel. Overigens op de meeste plaatsen was
er ’s nachts wel telkens een of ander typisch geluid. In
San Gerardo de kolkende rivier. In Tortuguero de zee.
In Dominical een koelkast van het zwembad… Hier
hoor je ’s nachts haast niets! ‘s Avonds in de
schermerzone krekels en kikkers, ’s morgens vooral
vogels en de brulaap.
Na het ontbijt stapten we via het toegangspad van het
Hotel naar het strand. Daar moet je enkel de razend
drukke strandweg voor kruisen. Rond 08:00 betekend
dat twee fietsen en een brommer. Het zou eventueel
de laatste kans zijn om te gaan snorkelen. Ik had alle
materiaal bij. Maar de zee is vrij wild. En daar ik geen
echte waterrat ben, verkoos ik dan maar af te zien van
het onder water avontuur.
Eerder hadden we gesproken met een Amerikaans
koppel, die hadden pijlgifkikkers gezien, achter een
schooltje een Km of twee verderop richting Manzanila.
Dus wij daar heen. We hebben ongeveer 3 uur
gestapt, maar geen kikker gezien. Wel lijkt half Costa
Rica te koop te staan. Eerder was ons dat ook al
opgevallen, maar nu stapten we een steeds maar
klimmend bospad op, richting gebergte en her en der

stonden mooie villa’s. Maar erg veel van die villa’s
stonden te koop. Vaak met prachtig onderhouden
tuinen, helemaal afgesloten en vooral leeg.
Toen we terug bij de hoofdbaan kwamen wisten we
een klein restaurantje te vinden waar crepekes stond
geafficheerd. Het bleek gerund door een Nederlandse.
Ze had die plek zo’n 5-tal jaar geleden geopend en
stak niet onder stoelen of banken, dat ze gelukkig was
dat er twee vriendinnen aankwamen, want die hadden
haar Joint bij… Toen we haar vroegen hoe het kwam
dat er zo veel te koop stond, wist ze de link te leggen
naar de slechte economische toestand in de Verenigde
Staten. Heel wat rijke Amerikanen kapte grote
percelen bos en bouwden er riante villa’s. Maar sinds
de econimische terugval kwamen ze één voor één te
koop. Er zijn wellicht koopjes te doen denk ik dan
maar. Opvallend dat er een aantal lokale immo
maatschappijen ook bij ons bekend zijn. Zo is ‘Century
21’ vaak te zien in het straatbeeld.
Na de middag was Martine’s pijp uit. Ze tekende voor
een namiddag boekjes lezen aan het zwembad. En ik
sloot me daarbij aan. Al was dat voor mij internetten,
<foto’s bewerken, wat aan dit dagboek werken, enz.
Tussendoor een een plonske in het zwembad en het
viel
ons
op
dat
je
eigenlijk
geen
gekke
natuurwandelingen moet maken om iets te zien. We
zagen heel wat mooie vogels. In de hoge bomen rond
het domein zagen we brulapen kuren uithalen en
hagedissen kwamen haast de kaas van tussen ons
tenen eten. O, ja, en je hebt de gelegenheid cocktails
te drinken ‘Happy hours’ weet je wel. Heel de dag
koffie inbegrepen, dus koffieteuten die we zijn, slurpen
maar!
In het begin van de reis kocht ik me een fles
Centenario. ‘Costaricaanse Rum’ voor diegene die het
niet weten! Ik maakte er 12 jaar geleden kennis mee
en het leed tot een gezonde verslaving. Welnu, dag 15
is die fles leeggeraakt. Aan het zwembad, voor het
eten, onderwijl dat we de bomen afspeurden naar
aapjes!

DAG 15 Oogst aan dieren : vleermuizen, steltloper, toekan (andere), enkele nieuwe
(onbekende) vogels
DAG 15 Oogst aan orchideeën : Niets, nothing, nada.
Beoordeling Cariblue Hotel : Samen met het verblijf aan de Arenal het beste wat we
in Costa Rica hebben gehad. Zeer gevarieerd en lekker eten. Zeer goede bediening.
Ondanks de achtergestelde streek qua economie, prima veiligheids gevoel in het
hotel. Verzorgde lodges, zwembad, WIFI-service, enz…

Dag 16: Puerto Viejo > San Jose
Overigens er is ook nog deze dag! Maar dat beschouw
ik als een transit dag. Iets langer slapen, inpakken,
ontbijt, afrekenen en dan de langste rit! Meer dan
200Km en als de berichten correct zijn, met wat
oponthoud voor herstellingswerken aan de weg. Dan
bij aankomst de wagen over dragen en intrek nemen in
het laatste hotelletje nabij de luchthaven.
Zo liep het ook helemaal, maar onderweg liep het zo
goed, dat enkel de laatste Km in de Centrale vallei
voor verkeersproblemen zorgde. We waren ruim vroeg
aan het hotel. Dat liet ons de tijd om het meest nabije
winkelcentrum op te zoeken. Maar koopjes, ho maar!
Je vindt alles in zo’n centrum. Spa’s, nagel centrums,
immobiliën(en prijzen van de huizen liegen er niet om
Een beetje huis kost 600.000 US$.) Juweliers tot een
gewone supermarkt. Het aanbod is erg divers, maar
koopjes doe je er niet!
Men kwam zoals voorzien de wagen halen, dat verliep
zoals verhoopt.
We gingen vroeg eten, want al om 04:40 moesten we
klaar staan voor het luchthaven vervoer. We zochten
een steakhouse op. Ik bestelde een Argentijnse steak,
die stond bovenop de lijst. Er stond bij dat hij dik was.
Maar verder … Hij bleek niet op een gewoon bord te
passen, best lekker vlees, enorm zacht en gegrild
reuze lekker. Ik vocht me door drie-kwart van de steak
en liet de sla, groenten, rijst en brood voor Martine,
net als de sausjes die je er bij kreeg. Martine had een
‘gewone’ steak, al was dat zeker ook geen kleintje.
Beschaamd moest ik zijn, zoveel laten liggen! Maar een
stuk tiramisu met koffie, daar vonden we nog net een

plaatsje voor. Een rijkelijke afsluiter van een prachtige
vakantie dus!
DAG 16 Oogst aan dieren en orchideeën : nihil
Beoordeling El Rodeo : Prima, al wat je wensen kan en
wellicht meer. Dicht bij de luchthaven. Prima
verzorging. Moderne ruime kamers.
Dag 17 terugvlucht

Ik dacht geen aandacht te moeten geven aan dag 17 in dit verslag. Maar blijkbaar
zijn er toch enkele zaken het vermelden waard!
Even voor 20:00, ik had het verslag van de dag reeds opgeladen, zaten we op onze
kamer. De televisie stond op en er was een programma over de Beatles. Ringo Star,
Paul Mc Carthny, Joko Ono en , waren in een studio gesprek en regelmatig werden
deuntjes van de beatles gespeeld. Wij zongen en bewogen af en toe zachtjes mee.
Maar dan plots, ik dacht dat Martine wat wild deed en dacht dat van mij, maar het
bleef duren, de luster begon te bewegen! Wouw een echte aardbeving en ze hielt
wel even aan! Ik greep wat papieren en mijn kleine heuzak, Martine eveneens en
we gingen naar buiten. De mensen van de kamer naast ons deden het zelfde! Zij
waren Costa Ricanen en verzekerden ons, als er niet snel een after shock kwam, dat
er dan geen echt groot probleem te verwachten was. Ook de man aan de receptie
had geen nieuws. We gingen dan maar terug naar onze kamer, daar zochten we het
lokale nieuwsnet op televisie. En ja hoor al snel kwam daar berichtgeving. 5.9 op de
schaal van Richter. 100Km onder de grond, in Zarcero.

Zo’n 9Km van Alajuella.
Maar blijkbaar waren er
ook
enkele
andere
plaatsen waar men hevige
bevingen
haar
waargenomen. Het tweede
grotere epicentrum, lag
vlak tegen de Panamese
grens, langs de Pacific
zijde. Daar mat men 5.0
op de schaal van Richter.
Martine sliep niet veel
meer tegen middernacht,
gaf
men
op
het
nieuwsbericht beelden van
de getroffen plek. Er was
geen echte schade, louter
wat beelden van vaste
camera’s, die duidelijk de
beving weergaven. Nog
iets meer beweging dan
wat wij voelden.
’s Morgens kregen we een ontbijtpakket en werden we naar de luchthaven gebracht.
Alles verliep naar wens. OK, wat overgewicht, we moesten wat uit de bagage halen
en als handbagage meenemen. (Moet allemaal zweet en vocht zijn, wat weegt, want
behalve enkele boeken hadden we niets gekocht!)
De vlucht begon desondanks verstrengde controle persies op tijd. Maar we maakten
een lus en vlogen terug richting luchthaven. Net boven de luchthaven hoorde ik het
landingsgestel openen en sluiten, tot twee maal toe, dan keerde het vliegtuig terug
richting US en vertrokken we voor de rest van de trip. Ik veronderstel, dat er even
een probleem was met het intrekken van het gestel en dat dit boven de luchthaven
moest bevestigd worden als OK.

Beoordeling :
In mijn laatste reisverslagen maakte ik er een gewoonte van een beoordeling te schrijven over de reis.
Met dan speciale aandacht voor de services waarop we hebben teruggevallen, op verblijven en
organisatie.

Wellicht is het nuttig te weten dat alles organisatorisch is tot stand gebracht door de plaatselijke
organisatie CRSTours en daarbij wil ik er op drukken, dat de reis ons qua voorbereiding en wat we van
hun service mochten verwachten 100% is meegevallen.
Vanzelfsprekend waren er de slechte weersomstandigheden, die niemand in de hand heeft, maar toch
voor specifiek reizigers in het regenseizoen nuttige opmerkingen kunnen opleveren.
Alsvast mijn opmerkingen chronologisch en dus vooral i.v.m. de hotels en lodges waar we verbleven.
- Sleep Inn :
o Was letterlijk een hotel om te slapen en ’s morgens vroeg na het ontbijt te vertrekken.
Voor dat doel meer dan zomaar goed. Zeer verzorgd ontbijt!
- Pachira Lodge (en de hele service die voorzien was met transport, gids, enz.) :
o Zeer leuke plek, erg verzorgde keuze qua eten, wellicht één extra service te voorzien. Nl.
het zou leuk zijn heel de dag door een soort overzet service naar het dorp aan de
overkant te kunnen gebruiken.
o Persoonlijk zou ik ook graag gezien hebben dat er een mogelijkheid was om de
schildpadden te fotograferen. Ik heb zelf een camera met night shot techniek. Daar stoor
je de dieren niet mee! Dat wordt elders wel toegestaan! En dat wil ik dan ook
persoonlijk zo vermelden!
- Arenal springs :
o 100% meegevallen, geen enkele opmerking! Aan te bevelen.
- Trapp Family Lodge :
o Ongelooflijk interessant gelegen, op wandelafstand van Monteverde reserve. Kamers
bieden fantastisch zicht en veranda, leuke rustplaats. Maaltijden beperkter dan elders.
Onvoldoende verwarming. Er was zelfs een mogelijkheid (soort gaspaddestoel), maar die
werd afgezet.
- Villas Rio Mar :
o Zwakste verblijf van de reis. Erg rumoerig in lodge nabij zwembad (Motor
koelinstallatie?) Service in het restaurant was goed, maar erg eenvoudig ontbijt. Toost
met jam, al wat je meer wilde was extra prijs!
o Waar gebeurde anecdote! Bij het afrekenen, vraag ik of ze extra 100US$ willen
uitbetalen in Colones en af te houden samen met de rekening van mijn VISA. Ik moest
voor de trip naar San Gerardo dringend tanken en dacht absoluut daarvoor cash te
moeten hebben. Dat zagen ze niet zitten, omdat ze onvoldoende colones hadden ! Maar
dollars cash omzetten naar colones zou wel kunnen…? Wanneer ik dat in vraag stelde,
wilden ze dan toch 50US$ uitbetalen.
o Waar gebeurde anecdote! Onderwijl dat wij zaten te eten, stond de garçon, met een
stofjas aan, de vloer van de doorgang tussen restaurant en zwembad te schilderen. Met
toch de bijhorende verfreuk erbij.
- Savegre Mountain Lodge :
o Erg leuke plaats, ook een zeer goede ligging, diep in het dal, nabij het Quetsal-reservaat
en het wandelpad naar de watervallen. Zeer goede keuken en service.

o

-

Eén belangrijke opmerking. Het was er nat en koud! Er was geen verwarming, de
vuurtjes die geleverd werden, ontoerijkend. Na een regenbui krijg je gewoon de kleren
niet droog. Wellicht ongewoon nat en koud, maar zal toch nog wel eens voor komen
denk ik. We aten in het restaurant met de jas aan, zelfs enkelen van de bediening liepen
met een jas rond.
Sanchiri Mirador & Lodges :
o Voor ons doel 100% in orde.
Cariblue :
o 100% meegevallen, geen enkele opmerking! Aan te bevelen. Samen met Arenal
topverblijf.

-

Autohuur : Verliep prima. Geen opmerking. Wij hadden wel een All-in verzekering, ik denk dat dit
belangrijk is op nare discuties bij het binnenbrengenvan de wagen te voorkomen.

-

Luchthaventransport : Verliep prima. Opvallend goed op tijd.

-

De inbreng van CRSTours. De reisroute is enkele keren op mijn vraag aangepast, mits eenvoudige
emails. En daarmee rekening houdende heeft men wellicht een verblijfskeuze gemaakt op
plaatsen die men minder vaak aandoet. Als ik het goed begrijp komen ze sowieso niet tussen in
het zoeken van vluchten. Wellicht is dat een service, die ze zouden moeten overwegen.
Persoonlijk zag ik daar geen probleem in. Maar ik denk dat het zelf initiatief moeten nemen voor
de vlucht voor vele reizigers een drempel is.

Hopelijk ben je hiermee geholpen voor eventuele voorbereiding van reizen.

