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eologisch gezien 
is Brabant de 
laaggelegen uitloper 

van de Belgische Ardennen. 

BRABANTS GOUD
De laaglandbeken van het ‘zachte G-gebied’

Zo vindt de Beerze – een 
schitterend, dankzij re-

constructies deels weer 
vrijelijk meanderend 

• vliegvissen

In het Brabantse land liggen enkele 
prachtige laaglandbeken, waarvan de 
Beerze en de Reusel voor vliegvissers 
het meest interessant zijn. Beken 
die zijn ontstaan door de afvoer van 
regenwater en de aanwezigheid van 
‘kwellen’ – plaatsen waar grondwater 
aan de oppervlakte komt. Deze maand 
vertelt Jan Wijnstok je hoe je met 
succes de vliegenlat kunt inzetten 
langs deze Brabantse beken.
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beekje – zijn oorsprong in 
België. De beek ontspringt 
op de Blekerheide, om via het 
Belgische Lommel de grens 
over te gaan langs Bergeijk en 
uiteindelijk richting Oirschot 
te stromen. Door vriend en 
vliegvisser Willem Corstiaans 
uit Oisterwijk is hier eens een 
bemonstering gedaan. Die 
leverde een verrassende uit-
slag op: dertien vissoorten. De 
hoofdmoot bestond uit blank- 
en ruisvoorn, maar ook winde, 
baars, brasem, karper, zeelt, 
snoek, kopvoorn en serpeling 
waren goed vertegenwoor-
digd. Bovendien werden de 
zeldzamere kleine mod-
derkruiper, riviergron-
del en bermpje ook 
aangetroffen.

SPOORDONK-
BOXTEL
Voor de vliegvisser is 
het gedeelte Spoor-
donk - Boxtel echt een 
juweeltje met ongekend 
natuurschoon. Hier tref 
je een traag stomend 
beekje in een prachtige 
omgeving aan. Ver-
wacht geen spectacu-
laire vangsten – al is 

er voor Neder-

landse begrippen leuk en geva-
rieerd vis te vangen – maar 
vooral natuurbeleving van de 
bekende bovenste plank. Bij 
de Spoordonkse Watermolen 
in Spoordonk ligt pal naast de 
brug over de Beerze een klein 
parkeerplaatsje. Vanaf hier 
kun je een mooi traject afvis-
sen. Let wel op: het vissen bij 
de vistrappen is verboden. Een 
ander, zeer fraai traject ligt bij 
Lennesheuvel. Aan de noord-
zijde van de spoorlijn ligt hier 
een nieuw stuk beek, dat dit 
voorjaar in de oorspronkelijke, 

natuurlijke staat is te-
ruggebracht. Hier 

zijn al mooie 
kopvoorns ge-
vangen, vooral 
aan grote, 

dikke, zwarte 
palmers.

G

VERGUNNINGEN
Om te mogen vissen in de Beerze en Reusel dien je lid te zijn van K.E.H.V. De 
Ruischvoorn uit Tilburg. Kijk voor meer informatie over een lidmaatschap op 
www.ruischvoorn-tilburg.nl, onder het kopje vliegvisafdeling. Of neem 
contact op met de vliegvisafdeling; er zijn altijd wel mensen te vinden om 
een dagje te gidsen. Of ga voor tips eens langs bij Kaj’s Flyfishing in Tilburg.

Langzaam stromende beken 
als de Beerze en Reusel: prima 

vliegviswater in eigen land.

De Beerze is op diverse trajecten weer 
in oorspronkelijke staat hersteld.

In 
feite 
kun 
je alle 
bekende 
zoetwa-
tervis-
sen, plús 
kopvoorn 
en serpeling 
vangen.

Voor een vliegvisdecor met natuurschoon 

hoef je echt niet per se naar het buitenland.



44

• vliegvissen

Smulders ziet ze vliegen
WAAROM GA JE VLIEGVISSEN?
Best een moeilijke vraag. Ik denk dat een antwoord daarop 
voor iedereen verschillend is. Via een vriend, vismaat, de 
buurman, visvereniging, een artikel in een magazine. Of 
misschien via iemand die je ontmoet aan het water. Zelf ben 
ik op mijn veertiende begonnen, na een geweldige trekvakan-
tie in Noorwegen met mijn ouders. Ik viste er veel met een 
spinhengel, maar zag op een dag een man staan in een zilver-
kleurige, stromende rivier. Hij stond midden in de stroming 
met een lange soepele hengel met onderaan een reel en een 
dikke zwiepende lijn, waar de waterdruppels vanaf sprongen 
als hij gooide. En af en toe zag je een spetterende vis aan zijn 
voeten, die hij waardig en zorgvuldig weer los liet. Prachtig 
vond ik het! Ik heb er uren naar gekeken. Dat wilde ik ook!

Daarna is het snel gegaan. Terug in Nederland bouwde ik een 
hengel om tot vliegvishengel, spaarde voor een reel en lijn en 
bond mijn eigen vliegen. Dit deed ik met veren die ik overal 
vond en met draad en wol uit m’n moeders naaidoos haalde. 
Zij naaide een vliegvisvest voor me waar ik vele jaren mee 
heb gedaan. Het werpen leerde ik mezelf aan. Dat was echt 
verschrikkelijk, moeilijk en frustrerend, kan ik je vertellen. 
Maar ik begon af en toe te vangen. Voorntjes, een baarsje. 
Een paar jaar later ging ik op vakantie naar Zweden. Dat leek 
me toch geweldig! Na die vakantie was ik helemaal verkocht. 
Ik ving baars, forel, snoek en karper. En al die vissoorten heb 
ik kunnen verleiden met de vlieg.

Terug in Nederland ging ik het Veerse Meer verkennen, later 
gevolgd door het Oostvoornse Meer en rivieren in België, 
Frankrijk, Duitsland en Tsjechië. Vanwege mijn werk heb ik 
het geluk gehad op diverse plekken in Amerika en Canada te 
kunnen vissen. Maar die herinneringen van Noorwegen en 
Zweden gaan nooit en te nimmer meer weg. Die zitten erin. 
Dat is echt de oorsprong. De reden dat ik ben gaan vliegvis-
sen.

Die reden is uiteraard voor iedereen anders. Maar wat het ook 
is, het is altijd een mooie reden. Mijn beste vismaat heb ik 
dankzij mijn herinneringen ook aan het vliegvissen gebracht. 
En hij is bijna nog fanatieker dan ik. Mooi toch?

Ik zou zeggen: geef het vliegvis virus door! 

Martin Smulders

DE REUSEL
Als je dan toch in het Bra-
bantse bent, is ook de Reusel 
een bezoekje meer dan waard. 
Deze beek ontspringt heel 
toepasselijk in het plaatsje 
Reusel en loopt van daar hele-
maal door naar Moergestel. De 
Reusel is nu nog grotendeels 
gekanaliseerd, maar dit gaat 
in de nabije toekomst veran-
deren. Zelf vis ik graag in de 
Essche Stroom bij Oisterwijk. 
Dit is feitelijk het verlengde 
van de Reusel. Vanaf de brug 
bij Klein Speijck tot de Gemul-
lenhoekeweg is een mooi stuk 
om wadend af te vissen. Blijf 
daarbij wel dicht langs de 
oever. Dit stuk staat bekend 
om zijn mooie ruisvoorns. 
Voor zowel de Beerze als de 
Reusel geldt dat de gemid-
delde diepte varieert van 30 tot 
120 cm met hier en daar een 
wat dieper poeltje (vaak ‘een 

Wiel’ genoemd). In die diepere 
poeltjes kan een klein goud-
kopje goed werken.

MATERIAAL
Met een Aftma #3 tot 5 kom je 
aan de Brabante beken goed 
aan je trekken. Over leaders 
hoeven we niet te moeilijk 
te doen: 50 cm 20/00 of 150 
cm 12/00 en klaar is Kees 
of Jan, in mijn geval. Zelf 
ben ik qua vliegen bijzonder 
gecharmeerd van de tiemco 
102Y, spider, redtag, buzzer en 
palmer, gebonden op een haak 
maatje 16. En zoals wijlen 
Kees Ketting zei: “Alle kleuren 
zijn goed, als het maar zwart 
is.” Maar een beetje rood erbij, 
vind ik nooit verkeerd. Be-
langrijk is vooral om zuinig te 
binden. De Brabantse beekjes 
zijn van nature voedselarm en 
het insectenleven is dan ook 
spaarzaam. 

Vanwege het schrale water mogen je vliegen gerust ‘zuinig’ 
gebonden zijn.


