
Kennismaking
De winde heeft een hoge rug en is aan de zijkanten 

afgeplat. De kop is in verhouding klein, de oogkleur is 

geel. De schubben zijn klein. De kleur is zilverachtig, 

met soms een bruine gloed. De kleur van de vinnen 

varieert van rood tot grijs-bruin. De winde lijkt qua ui-

terlijk een beetje op een blankvoorn en wordt nog wel 

eens met deze vissoort verward. De oogkleur is echter 

anders en een winde heeft veel kleinere schubben en 

kan veel groter worden dan een blankvoorn. Grote 

windes zijn vaak vrij donker van kleur en worden dan 

snel voor kopvoorns aangezien. Een kopvoorn heeft echter veel grotere schubben. De winde kan zeker 

15 jaar oud en meer dan 60 centimeter lang worden.

LEEFOMGEVING
De winde leeft vooral in grote, open wateren en 
de zijwateren daarvan. De soort kan na uitzet-
ting prima in stilstaand water leven, maar voor 
de voortplanting is stromend water vereist. In de 
herfst verzamelen de vissen zich in de benedenloop 
van kleine rivieren en beken die in de grote wateren 
uitmonden. Aan het eind van de winter vormen de 
windes grote scholen en trekken dan de rivieren en 
beken op om te gaan paaien.

VOORTPLANTING
De paaitijd valt in de periode maart tot begin mei. 
De winde paait bij voorkeur op plaatsen waar het 
water langzaam stroomt. De eieren worden afge-
zet op een harde bodem, stenen of waterplanten 
en komen na 10 tot 20 dagen uit. De jonge visjes 
blijven eerst op hun geboortewater, maar in de 
loop van hun eerste levensjaar trekken ze stroom-
afwaarts. Aan het eind van hun tweede zomer 
zwemmen ze dan naar het grote, open water.

WAAR EN WANNEER?
De meeste windes zwemmen in de rivieren en de zijwa-
teren daarvan. Soms kun je ze ook vangen in visvijvers of 
stadswateren, waar ze zijn uitgezet. Je kunt ze bevissen 
met allerlei aassoorten, variërend van brood tot kunstaas 
en kunstvliegen. Als hengel kun je een spinhengel 
gebruiken, maar ook een matchhengel, feederhengel en 
vliegenhengel. De beste tijd om windes te vangen is van 
maart tot november.

BROOD
Met een 
soepele 
spinhengel 
of match-
hengel, een 
vlokdob-
ber met 
centraal 
gat en 
een grote witte broodvlok op een haak 4 of 6 kun 
je goed windes vangen. Voer wat korsten om de vissen 
tot azen aan te zetten. Zie je activiteit bij de korsten, 
werp daar dan je vlok in de buurt. Vis je vlok op maximaal 

VOEDSEL
Jonge windes voeden zich in eerste instantie met 
klein voedsel zoals watervlooien. Later wordt dit 
uitgebreid met bodemdiertjes zoals insectenlarven 
en kreeftachtigen. De volwassen winde heeft een 
zeer uitgebreid voedselpakket, waarvan zowel 
slakjes en insecten, als kleine vissen en zelfs 
waterplanten deel uitmaken. 

50 centimeter diepte. Voor het vissen met een 
 drijvende korst is een float controller ideaal. Dit is een 
verzwaarde werpdobber. Onder de float controller 
 bevestig je een 80 centimeter lange onderlijn van 
18/00 of 20/00 dik, met daaraan een klauwhaak 
maatje 6 of 8. Met een mini-elastiekje (baitband) zet 
je de korst stevig aan de haak.

VLIEGEN EN KUNSTAAS
Met de vliegenhengel en kunstvliegen kun je ook 
goed windes vangen. Bevis in het voorjaar de hele 
ondiepe plekken, waar het water snel opwarmt. Goed 
vangende kunstvliegen zijn goudkopnimfen en droge 
vliegen zoals Palmers en Red tags. Wil je gericht op 
grote windes vissen, probeer het dan eens met plugjes 
of een ASP spinner. Windes houden van snelheid, dus 
vis het kunstaas lekker snel en met tempowisselingen 
binnen. 
LET OP: vanaf 1 april tot de laatste zaterdag van 
mei is het verboden om met kunstaas groter dan 
2.5 cm te vissen. Nog even geduld dus.
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De lente is in zicht en de wereld onder water komt 
weer tot leven. De winde is een vissoort die al 
vroeg in het jaar actief wordt. Deze prachtige en 
oersterke vis kun je op veel manieren vangen.

winde

Enkele dagen oude windes.
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