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KLEIN KUNSTAAS VOOR

‘MEGA
VOORN’
De winde staat niet direct bekend als een
onverschrokken roofvis, maar is zonder twijfel
een jager eerste klas. Deze ‘mega voorn’ stort
zich namelijk vol overgave op klein kunstaas.
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DOELBEWUST
Deze bijvangsten zijn vrijwel allemaal perfect in de bek gehaakt. Dit
wijst erop dat ze het kunstaas doelbewust aanvallen. Om dit onder de
noemer toevalstreffer te scharen,
zou het jachtinstinct van de winde
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geen recht doen. Deze tandeloze rovers laten een stuk kunstaas echt
niet lopen, mits dit van niet al te
gek groot formaat is. Ze pakken ook
heus wel eens een uit de kluiten gewassen plug of jerkbait, maar geven doorgaans toch de voorkeur aan
klein(er) kunstaas.

STEKKEUZE
Behalve door middel van de keuze
van het formaat kunstaas, kun je
ook door het kiezen van je stek behoorlijk gericht op winde vissen.
Op de grote rivieren vind je ze vaak
langs de basaltblokken van strekdammen; daar stroomt het net iets
minder hard dan wat verder uit
de kant. Ook de ondiepe gedeelten
met minder felle stroming zijn interessante plekken. Denk bijvoor-
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ij het vissen op winde
denkt menig sportvisser aan het drijvend
vissen met de korst.
Dat je winde ook heel
goed aan kunstaas kunt vangen is
doorgaans wat minder wijdverbreid
bekend. Toch worden er met flinke
regelmaat bijvangsten van Leuciscus Idus gemeld tijdens het vissen
op roofblei of baars. En dat betreft
niet zelden de grotere exemplaren
van 50 centimeter of meer!
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VOORAL KLEINE, MAAR RELATIEF
DIKKE EN ONDIEP LOPENDE PLUGJES
VALLEN BIJZONDER IN DE SMAAK
BIJ DE WINDE

Een ‘megavoorn’ tracht zich van het kunstaas te ontdoen.

>>VERSPREIDING

De winde is een stroomminnende vis van de grote en kleinere rivieren, maar komt ook voor in de hiermee in verbinding staande (grote) meren en plassen – deze vissoort
verdraagt zelfs ook brak water. Deze soort kan zo’n 70 tot
80 cm lang worden, maar exemplaren van omstreeks 60
cm zijn al echte bakken. Juveniele windes worden gemakkelijk verward met bijvoorbeeld de blankvoorn, kopvoorn,
sneep, serpeling en roofblei. Deze verwarring kan ook
ontstaan doordat hybridisatie met andere vissoorten vrij
regelmatig voorkomt. Kijk voor de specifieke kenmerken
die de verschillen tussen deze soorten aangeven in de
gratis Vissengids app van Sportvisserij Nederland.

beeld aan een kribvak met her en
der plukken waterplanten, een zijtak of ander rustig(er) gedeelte van
de rivier.
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>>VIS OP HET MENU

Het menu van de winde (een karperachtige die wel wat op een voorn lijkt) bestaat hoofdzakelijk uit larven, insecten, slakken en andere ongewervelde
dieren. In de grote bek van deze omnivoor verdwijnt echter vrijwel alles wat hij tegenkomt, dus verorbert hij ook regelmatig kleine witvis. Het betreft
meestal de volwassen en uit de kluiten gewassen exemplaren die zich op het visbroed storten. Naarmate windes ouder worden neemt het aandeel vis
op hun menu namelijk steeds meer toe ten faveure van plantaardig voedsel. De jonge vis vormt een voedzame hap, want deze oudere windes krijgen
een hogere en dikkere lichaamsbouw.
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Toch hoef je de winde heus niet altijd ondiep te zoeken, want ook hier
geldt dat de uitzondering de regel bevestigt. Zo pakken bootvissers op trollend geviste dieplopende pluggen bij tijd en wijle – zeker
bij koel weer – eveneens de nodige
windes. Zorg dus dat je niet alleen
maar ondiep lopende plugjes bij je
hebt, maar je ook wat dieper lopend
kunstaas in de speld kunt hangen.
Hiermee kun je de diepere stukken
uitkammen als je de vis in eerste instantie ondiep niet weet te vinden.

ACTIEVE VIS
Je hoeft echter niet altijd veel zoekwerk te steken in het vinden van

>> MATERIAAL

Een standaard spinuitrusting voldoet prima voor het vissen op winde met
kunstaas. Die bestaat uit een soepele spinhengel met de nodige reserves van
2.40 tot 2.70 meter lang. Deze combineer je met een molen in het 2500- of
3000-formaat van goede kwaliteit. Daarop spoel je een gevlochten lijn van
14/00 waaraan je een voorslag van zo’n zeventig centimeter 30/00 fluorocarbon bevestigt. Qua kunstaas kun je veel kanten op
– pluggen, lepels, spinners, etc. – zolang
het formaat hiervan maar redelijk
bescheiden is.

goede stekken. Windes laten zich
ook regelmatig zien, zodat je direct weet waar je precies moet zijn.
Soms draaien ze in het wateroppervlak, komt de rugvin even uit het
water of kiezen ze zelfs het luchtruim. Deze tekenen van leven worden nogal eens toegeschreven aan
jagende baars of roofblei, maar
vaak betreft het wel degelijk winde. Daarbij heb je het voordeel dat
deze actieve vis in de regel ook goed
vangbaar is.

AFWISSELING
Bij het vissen op winde gaat het er
net iets rustiger aan toe in vergelijking met bijvoorbeeld de roofbleivisserij. Het tempo waarop je de
plug binnendraait mag dus gerust
iets worden teruggeschroefd. En in
plaats van dit in een rechte streep te
doen, kan het geen kwaad hier wat
meer variatie in aan te brengen. Af

en toe een ‘twitch’ (kort rukje om
iets te versnellen) of een korte pauze wil de winde nog wel eens over
de streep trekken. Als dat gebeurt,
merk je dit vanzelf: ze knallen doorgaans vol overgave op het kunstaas.

‘MIXED BAG’
Uiteraard is het toepassen van de
voorgaande tips nog geen spijkerharde garantie dat je enkel en alleen
winde vangt. Vissend met klein
kunstaas op de rivieren en hiermee in verbinding staande wateren maak je immers ook goede kans
om roofblei, baars, snoekbaars en
snoek te pakken. Iets wat natuurlijk
ook zeker geen straf is. Maar met de
voornoemde aanpak maak je wel
degelijk meer kans om een mooie,
dikke winde te vangen. De gesloten
tijd zit er op zaterdag 28 mei weer
op, dus knoop er binnenkort eens
een stuk klein kunstaas aan!
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