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Tijdens mijn verblijf in de Argentijnse Arroyo Claro lodge viste ik op een fl oattrip samen met een Amerikaan uit Montana. Het 

was een ervaren vliegvisser die op jaarbasis meer dan 150 visdagen maakte. Het bijzondere aan de man was het feit dat hij 

altijd en overal alleen met de droge vlieg viste. In al zijn vliegendozen was geen nimf of streamer te vinden.

Tijdens onze visdag verspeelde hij tijdens de dril een prachtige regenboogforel. Hij reageerde alleen met de opmerking: “It 

was a great take”. Bij de riverside lunch kwam ik op zijn reactie terug en zei dat ik die nogal ingetogen vond en vroeg hem of 

hij de vis niet liever had geland. De man antwoordde ontkennend en voegde er aan toe dat hij eigenlijk net zo graag met een 

afgeknipte haakbocht zou vissen. Op die manier zou hij namelijk nooit de vis hoeven te drillen. Omdat hij waarschijnlijk aan 

mijn hele gezicht afgelezen moet hebben dat ik het nauwelijks kon geloven, verklaarde hij zich nader. Het ging hem alleen 

om het verleiden van de vis om de droge vlieg van het wateroppervlak te slurpen. Zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen, het 

‘überlisten’. Wanneer hij de vis vanuit het heldere water de vlieg kon zien benaderen en deze vervolgens head-and-tail-stijl 

op zag zuigen, was het voor hem perfect. Alles daarna was voor hem overbodig.
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NNog vaak denk ik aan deze filosofie terug. Ik kan echter wel degelijk 
enorm genieten van een mega run van een barracuda of het kei-
harde gevecht met een grote koolvis. Zelfs al is de aanbeet daarbij 
niet te zien. Aan de andere kant kan ik ook ontzettend genieten van 
een bruine forel die in een glasheldere rivier vanuit zijn standplaats 
steeds tevoorschijn komt om een vlieg van het water te nemen. 
Soms gaat dat genieten zo ver, dat ik mijn hengel weg leg en eerst 
even stilletjes van de azende vis ga zitten genie-
ten. Ik ben het volledig met mijn Amerikaanse 
vriend eens dat je bij zichtvissen met een op-
pervlaktevlieg de mooiste aanbeten krijgt. Om in 
meer situaties, op zoet en zout water, met opper-
vlaktevliegen te kunnen vissen, kunnen gurglers 
vaak uitkomst bieden. 

geheim

De gurgler is bedacht door wijlen Jack Gartside. 
Jack wordt gerekend tot een van de meest inno-
vatieve vliegbinders van de moderne tijd. In 1956 
leerde hij vliegbinden, waarna een ruim 50 jaar 
durende professionele carrière als vliegvisser en 
vliegbinder volgde. Jack schreef diverse boeken, 
waaronder: Fly patterns for the Adventurous Tyer, 
Original Salt Water Fly Patterns, Secret Flies en 
Scratching The Surface. Gary LaFontaine schreef 
over Jack Gartside: “Few can match him for crea-
tivity in pattern innovation”. 
Het geheim van de gurgler zit in de zogenaamde 
‘lip’, het opstaande stukje foam vooraan de vlieg. 
Wanneer de gurgler binnen gevist wordt, duwt 
deze lip water voor de vlieg uit. Door de gurgler 
rustig terug te strippen maakt deze hierdoor een 
V-vorm in het water. Op deze manier wordt een 
zwemmende prooi geïmiteerd. Wanneer je de 
vlieg wat sneller vist, sproeit hij daarbij ook water 
voor zich uit en ontstaan er belletjes in het water. 
De gurgler imiteert op die manier een gewond visje dat door het 
wateroppervlak zwemt of zelfs een klein schooltje opgejaagde aas-
vis. Pittig gevist maakt de gurgler ook geluid, hetgeen de aandacht 
van de vis trekt. Zelfs als je de gurgler niet beweegt, maar stil laat 
liggen of met de wind of op de stroom mee laat drijven, kun je er 
vis mee vangen. Afhankelijk van de bindwijze van de vlieg, imiteert 
deze in dat geval bijvoorbeeld een dood visje, floating fry, worm, 
kikker of muis. 

vissen met de gurgler

Als je met de gurgler vist, is het belangrijk om de manier van strip-
pen te variëren. De vis reageert soms alleen op de vlieg als deze op 
een bepaalde manier gevist wordt. Dat betekent dat je soms met 
langzame lange retrieves succes hebt en op andere dagen, op het-
zelfde viswater, juist alleen door de gurgler met korte pittige rukjes 
te vissen. Vaak werkt het goed als je tijdens het vissen met de gur-
gler, deze tussendoor ook steeds een paar seconden stil laat liggen. 
Een gurgler kan het best in relatief rustig water gevist worden. Wan-
neer op winderige dagen het wateroppervlak te turbulent is, zal de 
beweging van de vlieg niet genoeg opvallen en blijven aanbeten uit. 

Het kan gebeuren dat een vis de gurgler opmerkt, er achteraan komt, 
maar de vlieg niet aanvalt en alleen blijft volgen. Dit kan komen 
doordat de vis je, op de achtergrond, ziet. Het kan in die gevallen 
bijzonder effectief zijn om de richting en/of de snelheid van de vlieg 
te veranderen. Dit kun je doen door tijdens het strippen ineens je 
hengeltop de andere kant op te wijzen of door met je hengeltop 
voortdurend van links naar rechts te bewegen. De vis wordt hierdoor 

gedwongen om zich beter op de gurgler te concentreren en verliest 
jou uit het oog. Ook zal het er voor de vis op lijken alsof zijn prooi 
ontsnapt, zodat hij beter snel toe kan slaan of anders een lekkere 
snack mist. Vanwege de vorm en het zachte materiaal waaruit gurg-
lers zijn opgebouwd, gooien ze makkelijk en komen ze zonder harde 
plons op het water terecht. 
Vissoorten die goed aan gurglers gevangen kunnen worden zijn fo-
rel, baars, snoek, roofblei, zeebaars, zeeforel, makreel, tarpon en 
tonijn. In Amerika worden gurglers veel gebruikt bij het vissen op 
stripers.

de dubbele gurgler 
De originele gurgler, zoals Jack Gartside die bedacht, had één laagje 
foam. Bij het vissen kon het gebeuren dat dit door het water naar 
achter geduwd werd, omdat het te weinig weerstand bood. De vlieg 
stuwde daardoor niet genoeg water voor zich uit en miste zodoende 
de gewenste actie. Jack Gartside loste dit op door twee laagjes 
foam op elkaar te lijmen en in te binden. Hij noemde het de dubbele 
gurgler. Dit principe wordt in de bindfilmpjes op de website toege-
past bij de baarsgurgler, de muisgurgler en de wormgurgler.
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1. devils baitfish gurgler

Het is bekend dat roofvis gevoelig is voor de ogen van de aasvis. In 
dit patroon wordt het staafje booby eyes foam normaal gesproken 
recht afgeknipt. De uiteinden worden dan zwart gekleurd, zodat er 
ogen ontstaan. In het filmpje op de website wordt het staafje booby 
eyes door Marco schuin weggeknipt en ontstaat een duivels effect. 
Bij het vissen verplaatst de vlieg hierdoor extra veel water en ont-
staat een bredere V vorm.

2. forel gurgler

Een forelgurgler heeft over het algemeen een wat dikker gebonden 
lichaam. Deze gurglers kan je ook op haakmaat 14 binden. Forel ziet 
de vlieg dan waarschijnlijk voor een caddis aan. 

3. baars gurgler

De baarsgurgler is gemaakt om veel rumoer en trilling te maken. 
Met zijn rubberlegs, marabou staart en gepalmerde hackle wekt 
deze vlieg de illusie van een lekkere dikke, levende hap. 

4. worm gurgler

Hoewel wormen en zagers eigenlijk bodembewoners zijn, zwemmen 
ze ook geregeld naar de oppervlakte om zich bijvoorbeeld te goed 
te doen aan detritus; niet levend organisch materiaal. Dat doen ze 
hoofdzakelijk wanneer de stroming van het water gering is. Omdat 
wormen van nature geen snelle zwemmers zijn, vis je de wormgurg-
ler het best traag en gelijkmatig door het water, waarbij je slechts af 
en toe een pittigere strip geeft om even de aandacht te trekken.

5. muis gurgler

Het was misschien al eerder bekend, maar zeker nadat de film ‘Once 
in a blue moon’ uitkwam (besproken door Ralph Hoogervorst in num-
mer 100), weten de meeste vliegvissers dat forel dol is op muizen. 
Deze gurgler is voorzien van een vollere staart en een wat dikker en 
voller lichaam dan de andere gurglers. Op deze manier wordt het 
silhouette van een muis goed nagebootst.

6. black pencil gurgler

Deze gurgler wordt in Denemarken tijdens heldere zomernachten 
met veel succes gebruikt bij het vissen op zeeforel. De vlieg trekt, 
zoals alle gurglers, een duidelijke V vorm in het water en sproeit 
daarbij waterdruppels voor zich uit. Een kleine waarschuwing is hier 
op zijn plaats; stel je voor dat je in je eentje in het donker tot je 
middel in de Oostzee staat en het is muisstil. In het schijnsel van 
de maan kan je het spoor van je gurgler volgen. Voor je alleen maar 
water en achter je een keienstrand en een aardedonker bos. Na elke 
worp zet je twee stappen naar rechts en maakt een nieuwe worp. 
Het is taaie visserij. Als de gurgler op 10 meter van je vandaan is 
gooit er ineens iemand keihard een baksteen bovenop je vlieg. Zo 
lijkt het althans. In werkelijkheid heeft een flinke zeeforel zich vol 
overgave op de gurgler gestort. Je schrikt je rot, maar zet in een 
reflex de haak. Je voelt tijdens de dril je hart nog van schrik in je keel 
bonken. Pencil gurglers kunnen op deze manier dan ook alleen gevist 
worden door vliegvissers met een sterk hart!

Voor alle bindfilmpjes surft u naar:
www.vnv.nu/visenvis
Hoe er met de gurgler gevist kan worden ziet u hier:
www.vnv.nu/gurglervissen
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