
Aan de beestjes op het fluitenkruid zie je wat voor vliegen, kevers en andere 
insecten er op dat moment rondvliegen.
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Bij vliegvissen in stromend water denk je al 
snel aan Limburg of buitenlandse riviertjes. 
Toch kun je ook in de Drentse beken perfect 
aan de slag met de vliegenlat. Henk Huising 
neemt ons mee voor een dagje beekvissen in 
zijn 'achtertuin'.
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L icht stromende 
beekjes, rijk be-
groeide oevers met 
een kleurenpracht 
aan wilde bloemen 

en in de verte een enkele boer-
derij. Het landschap in de kop 
van Drenthe ziet er schilder-
achtig uit. “Ondanks dat ik al 
tien jaar vliegvis in deze beken, 
voelt het elke keer weer als een 
voorrecht om hier te mogen 
vissen”, zegt Henk terwijl hij 
een weids gebaar maakt. De in-
woner van Beilen geniet nog 
altijd volop van de omgeving. 
“Vissen is zoveel meer dan al-
leen vangen. Kijk om je heen, 
geniet van de stilte. Na een 
paar uur struinen ben ik weer 
helemaal ontspannen.”

OBSERVEREN
Nadat we bij de beek aanko-
men, tuurt Henk zeker tien 
minuten over het water. “Dat 
is wat mij betreft les één bij 
het vliegvissen: leer observe-
ren. Wat voor insecten zie je? 

Is er activiteit aan de opper-
vlakte van azende vis of zie je 
vogels boven het water achter 
insecten aanjagen? Hoe lan-
ger je kijkt, des te meer je ziet.” 
Hij wijst naar de vele weide-
beekjuffers die met hoge snel-
heid boven het wateroppervlak 
scheren. “Deze libellensoort eet 
andere insecten dus als zij ac-
tief azen, dan betekent het dat 
er ook andere vliegjes actief 
zijn. Bovendien worden de lar-
ven van de weidebeekjuffer ge-
geten door vissen.”

AZENDE ALVER
Na een minuut of vijf obser-
veren spot Henk de eerste vis. 
Een alver die zich achter wat 
slierten pijlkruid heeft ver-
scholen, snoept geregeld iets 
van het wateroppervlak. “Dat 
wordt vissen met de droge 
vlieg”, zegt Henk terwijl hij 
uit zijn vliegendoos een bruin 
exemplaar opdiept. “Een mug 
imitatie, dat werkt bijna altijd.” 
Hij werpt de vlieg een centi-

meter of 30 voor de vis en laat 
deze door de stroming mee-
voeren. Zodra de alver de 'mug' 
in het vizier krijgt, komt deze 
naar boven om de vlieg van het 
oppervlak te grissen. Henk pro-
beert de haak te zetten, maar 
de vis laat zich niet foppen. Dit 
tafereel herhaalt zich nog twee 
keer, waarna de alver zich niet 
meer laat zien.

VLIEGEN KIEZEN
Als we daarna behoedzaam 
langs de oever struinen, wijst 
Henk op het aanwezige flui-
tenkruid. De witte bloemen zit-
ten vol insecten. “Deze planten 
zijn erg handig. Je ziet direct 
wat voor vliegen, kevers en an-
dere insecten er zoal vliegen. 
Daar kun je mooi op inspelen 
bij de keuze van je vlieg.” Al be-
nadrukt de fanatieke vliegbin-
der dat het bij deze beekvisse-
rij allemaal niet zo nauw komt 
kijken. “De vissen pakken je 
droge vliegen en nimfen vaak 
ook uit nieuwsgierigheid. Zo 
vang ik de grootste windes op 
een fluo nimf met een knalo-
ranje kopje. Toch kies ik meest-
al voor een natuurlijke kleur. 
Een zwarte of bruine pheasant 
tail bijvoorbeeld.”

RANDJE SCHADUW
Omdat er op dit stuk beek 
vooral kleine vist lijkt te azen, 
loopt Henk verder naar een 

>> CURSUS
Wil je beginnen met 
vliegvissen en woon je 
in Noord-Nederland? De 
Noord Nederlandse Vliegvis 
Vereniging biedt elk jaar een 
beginnerscursus waarbij je 
zes avonden lang alles leert 
over de basisprincipes van 
het vliegvissen. Zie www.
nnvv.nl voor meer info. Ook 
de Vereniging Nederlandse 
Vliegvissers biedt cursus-
sen voor beginners aan. Zie 
www.vnv.nl.

>>

STRUINEN LANGS 

DRENTSE 
BEKEN



Klein 
maar 
fijn!

>> SOORTEN
In de Drentse beken 

kun je aan de vlieg de 
volgende vissoorten 

vangen:
• ALVER

• BLANKVOORN
• RUISVOORN

• WINDE
• BRASEM
• BAARS
• SNOEK
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kommetje waar aan de over-
kant enkele oude eiken staan. 
“Vaak liggen de vissen net in 
de schaduw van een boom 
te wachten totdat er voed-
sel voorbij komt.” Hij werpt de 
vlieg stroomopwaarts naar het 
begin van de kom en laat hem 
net langs het randje van de 
schaduw driften. Na een me-
ter of twee duikt er een blank-
voorn van hooguit zeven cen-
timeter op de mug imitatie. 
“Zag je die aanbeet? Dat is toch 
spectaculair”, roept Henk en-
thousiast. “Het mag dan geen 
keihard knokkende forel zijn, 
maar het is toch schitterend 
om in Nederland op stromend 
water zulke aanbeten krijgen.”

OOIVEVAARSNEST
In de zoektocht naar grotere 
vis struint Henk daarna ver-
der langs de beek. Tijdens het 
lopen is zijn blik vrijwel con-
tinu op het water gericht. We 
spotten een jagende snoek en 
hij praat honderduit over de 
omgeving waarin we lopen. 
Hij wijst op een ooievaarspaar 

>> MATERIAAL
Voor de beekvisserij gebruikt 
Henk een hengel in de aftma 
klasse #3 tot #4. “De reel kun 
je simpel houden aangezien 
je de slip niet nodig zult 
hebben.” Op de reel zit een 
dubbel taps weight forward 
(WF) lijn. “Dit soort lijnen 
heeft mijn voorkeur omdat 
de extra lange belly ervoor 
zorgt dat je de vlieg heel 
voorzichtig kunt laten landen 
bij korte worpjes.” Aan deze 
lijn knoopt hij een leader van 
9 voet (dikte 4x tot max. 5x) 
met daaraan een tippet van 
10/00 tot 12/00.

dat zich verderop in een dode 
boom heeft genesteld en zich 
luidkeels doet gelden als we 
dichterbij komen. Bij elk vogel-
geluid dat we horen, benoemt 
hij de bijbehorende vogel. “Ook 
dat is voor mij vliegvissen. De 
omgeving in je opnemen en 
genieten van de natuur om je 
heen. Laten we hopen dat er 
nog een ijsvogel langskomt om 
het plaatje compleet te ma-
ken.”

GROTE WINDES
Vanaf een bruggetje spot 
Henk niet veel later een stuk-
je stroomafwaarts twee gro-
te windes. “Blijf rustig zitten, 
anders verjagen we ze”, fluis-
tert hij. Helaas hebben de vis-
sen ons al snel in het vizier 
en kiezen ze fluks het hazen-
pad. “Dat is meteen een wijze 
les: probeer de vis altijd tegen 
de stroomrichting in te bena-
deren bij het struinen. Meest-
al staan ze met hun kop in de 
stroming en kijken ze naar 
voren zodat ze je meteen op-
merken als je stroomafwaarts 

loopt. Bovendien draagt het ge-
luid verder met de stroming 
mee, waardoor je de vis sneller 
afschrikt.”

DIEPER VISSEN
Als de zon steeds feller gaat 
schijnen, stapt Henk over op 
een licht verzwaarde nimf. “Ze-
ker de grote vissen zitten vaak 
toch net iets dieper”, zegt hij 
terwijl hij een goudkopje pre-
cies aan de overkant van de 
beek in een bocht presenteert. 
“In buitenbochten is het water 
vaak net iets dieper. Met hel-
der weer zijn dat de plekken 
waar de vis verscholen zit. Als 
ze niet naar boven komen om 
aan het oppervlak te azen, kun 
je met een nimf heel goed de 
iets diepere waterlagen afvis-
sen.” Deze aanpak levert hem 
een ruisvoorn en enkele alvers 
op. “Het is dit keer weliswaar 
allemaal kleine vis wat de klok 
slaat, maar ik heb toch weer in-
tens genoten en ben weer op-
geladen voor de nieuwe werk-
week”, besluit hij als we terug 
naar de auto lopen.


