
 I
ets verderop langs de oever zit Patrick op zijn hurken. Hij maakt 
gebruik van de zogenaamde roly-polytechniek, waarbij hij zijn vliegen 
met de hengel onder zijn arm binnenstript. Lezers die deze techniek 

niet kennen, kunnen op de video de uitvoering bekijken. Patrick 
motiveert zijn striptechniek als volgt: “Het grote voordeel van de roly-

polytechniek is dat je de vlieg met een constante snelheid door het 
water kunt bewegen. Op de conventionele manier, waarbij je de hengel 
in een hand houdt en met de andere hand de lijn binnenstript, gaat de 
vlieg altijd schoksgewijs door het water. Wij hebben de ervaring dat 
de vis vaak liever een constant bewegende vlieg heeft. Bovendien kun 
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Als ik samen met Marco en Vincent op een 

steenkoude ochtend in het eerste weekeinde van 

maart in alle vroegte naar het glasheldere water 

van het reservoir van de vliegvisvereniging van 

Rabais loop, zien we Guido al met een kromme 

hengel. “Het is al begonnen jongens!”, roept hij ons 

lachend toe. 
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even wennen om na de aanbeet de hengel van onder de arm vandaan 
weer in je hand te krijgen. En vergeet niet dat je de roly-poly ook zeer 
traag uit kunt voeren.” 

Als we terug naar Guido lopen, zien we hem met een zinklijn bezig. 
“Het is bijzonder koud en de forel wil dan vaak een traag geviste vlieg. 
Daarom gebruik ik geen vier vingers om achtjes mee te draaien, maar 
maak ik achtjes met alleen mijn middel- en wijsvinger. Tussendoor 
stop ik zelfs helemaal met binnenvissen en laat ik de vlieg gewoon 
even stilliggen. Vooral op ondiepe reservoirs is het belangrijk dat je 
rekening houdt met de begroeiing van de bodem. Het is hier slechts 
2,40 meter diep en er zijn behoorlijk wat plantenbedden. Daarom 
gebruik ik bij deze langzame manier van vissen geen di7, maar een 
di3. Een di7 zou namelijk in de planten zakken en de vlieg erin trekken. 
De di3 blijft op de planten liggen zodat ik mijn vliegen er precies 
boven kan aanbieden.” Nog een andere manier van binnenstrippen 
wordt door Patrick gedemonstreerd. Met zeer snelle, lange halen 
rost hij de vliegen door het water. “Het is anders dan een snelle roly-
poly vanwege de onderbrekingen en ook weer anders-dan-anders. 
Vooral pas uitgezette forel wil er nog wel eens op reageren, maar ook 
gedurende een wedstrijd kan deze totaal afwijkende striptechniek 
succes hebben.” 

ON THE BUNG

Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een drijvende lijn waar-
aan een leader met vliegen zit. Een drijvende beetverklikker maakt de 
aanbeten zichtbaar. Schematisch ziet een bungsysteem er als volgt uit:
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je bij het roly-poly’en gemakkelijk af en toe een stop inbouwen. Het 
kan op reservoirs belangrijk zijn om fl ink af te wijken van de manier 
waarop doorgaans wordt gestript: forellen zijn daar soms erg gevoelig 
voor. Roly-poly biedt ook dan uitkomst. Door razendsnel te roly-poly’en 
kunnen de vissen echt getriggerd worden op momenten waarop je 
alleen maar volgers en plukkers hebt. Het spreekt voor zich dat je dat 
met blobs of streamertjes doet aan minimaal 20/00 tippetmateriaal.” 
Als ik vraag waarop bij het roly-poly’en nog meer gelet moet worden, 
vult Patrick aan: “Door op je hurken te gaan zitten, met de hengel onder 
je arm in een rechte lijn met je vliegenlijn, heb je het meest directe 
contact met je vlieg. Zorg er dus voor dat de vliegenlijn geen hoek met 
de hengeltop maakt, zoals bij het conventionele, staande binnenvissen 
van de lijn. De hengel dempt op die manier niets van de aanbeet. Wijs 
met je top als het ware naar je vliegen zodat er geen slappe lijn uit het 
oog van de hengel hangt, maar de vliegenlijn in een kaarsrechte lijn 
door de ogen van de hengel wordt gevist. Elke verstoring die tijdens 
het binnenvissen optreedt, wordt op deze manier gevoeld. Het is wel 
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Patrick aan de roly-poly

Klosjes met kant en 

klare leaders.
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Guido licht toe: “Tijdens wedstrijden mag er vaak geen beetverklik-
ker gebruikt worden. De bung bevat bij ons daarom een haak zodat 
deze als vlieg aangemerkt kan worden. Je kunt dus voor jezelf ook een 
pluisje geïmpregneerde wol als beetverklikker gebruiken. Vergeet niet 
dat ook een vlieg van hertenhaar of een Floating Fry als bung gebruikt 

kunnen worden. Ze dienen dan als beetindicator, maar 
je kunt er ook vis mee vangen. 

Het nadeel van 
e e n 

bung met 
een haak is dat die niet 

door het topoog van de hengel kan en 
dat daardoor de lengte van de leader beperkt is. Ik 

begin de leader met een stuk nylon van 35/00 waaraan de bung 
geknoopt wordt. Door het dikke nylon slaat de leader tijdens het 

werpen goed over. Na de bung komt een stuk leader van bijvoorbeeld 
16/00 en een lengte afhankelijk van de diepte waarop je de dropper-
vlieg aan wilt bieden. Dit stuk leader kan in de haakbocht van de bung 
vastgemaakt worden. Dat is de manier die meestal toegepast wordt 
als de bung een echte vlieg is. Wanneer de bung een stukje foam met 
een haak is, wordt die tijdens het binden meestal van een lusje bac-
king voorzien waaraan het stuk leader geknoopt wordt.”

De knoop waarmee Guido zijn dropper maakt, wordt op de video 
gedemonstreerd. “Vanaf de dropper komt weer een stuk leader van 
bijvoorbeeld 16/00 en een lengte die je zelf kunt bepalen, afhankelijk 
van de diepte waarop je de puntvlieg wil vissen. Let erop dat je met 
twee stukken van 1,10 meter achter een bung die op 60 centimeter van 
de punt van de vliegenlijn hangt al op 2,80 meter zit! Als je dan aan de 
puntvlieg een vis vangt en je met een 9 voet-hengel vist, die vanwege 
het gewicht van de vis doorbuigt, is de vis nog maar net te scheppen. 
Veel langere systemen zijn op deze manier dus niet goed mogelijk. 
Als je zelf een pluisje als beetverklikker gebruikt, kun je drie of vier 
vliegen inzetten en een langere leader gebruiken. Op die manier vis 
je meerdere waterlagen af.” Nu de opzet van het systeem duidelijk is, 
vraag ik Guido hoe er mee gevist moet worden. “Zorg ervoor dat je na 
het inwerpen meteen contact met je vliegen hebt. Het is dus echt van 
belang dat je leader goed overslaat. Tijdens het afzinken kunnen de 
vliegen al door de forel genomen worden en alleen met een gestrekte 
leader vallen die aanbeten te registreren. Als de vliegen zijn afgezakt 
en onder de bung hangen, kun je ervoor kiezen om het systeem stil 
te laten hangen en niets te doen, of het tergend langzaam binnen 
te vissen. Stil laten hangen en af en toe een klein tikje aan de bung 

geven, kan ook. Je zult zelf moeten uitproberen wat 
op dat moment werkt. Als er wind over het water staat, 

waardoor er een bocht in je vliegenlijn komt, moet je die 
eruit menden zodat de vliegen onder water niet gaan draggen. 

Verder is het belangrijk om de bung geconcentreerd in de gaten te 
houden. Soms wordt de bung keihard ondergetrokken, maar soms 
zie je alleen een klein kringetje rondom de bung ontstaan. Ook op 
dergelijke subtiele aanbeten moet de haak gezet worden!” 
Als ik vraag welke vliegen onder de bung gevist worden, zegt 
Guido: “We gebruiken vaak buzzers in allerlei kleuren. Maar ook 
bloedwormimitaties en nimfen worden vaak onder een bung gevist. 
Omdat het belangrijk is dat de vliegen stil hangen, bevat de onderste 
vlieg meestal een tungsten kraal.” Tijdens het vissen blijkt hoe 
belangrijk de diepte kan zijn, waarop de vliegen worden aangeboden. 
Nadat Guido een tijdje geen reactie meer op de bung heeft gehad, kort 
hij het systeem in door de leader onder de bung met 10 centimeter in 
te korten (X op de illustratie). Meteen daarna vangt hij twee forellen. 
Zijn verklaring: “De vis kan in de 
winter op één bepaalde diepte 
zitten. Die diepte kan gedurende 
de dag veranderen doordat 
bijvoorbeeld de zon het water 
iets opwarmt. Blijkbaar is de vis 
iets naar boven opgeschoven!” 
Guido heeft nog een laatste tip 
voor wedstrijdvissers: “Omdat 
we de dieptes van het reservoir 
goed kennen, knopen we thuis 
al een aantal reserveleaders. Op 
de spoeltjes schrijven we hoe 
lang elke leader is. Tijdens een 
wedstrijd blijft de bung altijd zit-
ten en kunnen we aan de bung 
razendsnel een nieuwe leader knopen. Op die manier gaat zo min mo-
gelijk vistijd verloren.”
Een week na ons interview werden Guido en Patrick op Lac de Rabais, 
samen met hun teamgenoot Geert Janssens, Belgisch Kampioen 
Teams. Voor de verschillende bindfi lmpjes en vistechniekvideo surft u 
naar www.vnv.nu/reservoirvissen


