
Voorjaarswinde
We kennen het allemaal: na een lange, koude en grijze winter zorgen de eerste echte 
voorjaarsdagen ervoor dat alle sportvissers weer de kriebels krijgen. De heldere, 
bijna vers aandoende aprillucht dient te worden opgesnoven en de voorjaar-
visserij op winde is een van de beste manieren om dat te doen.
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TTussen een oerwoud van wilgenknop-
pen die op het punt staan zich te 
openen, heb ik eindelijk enige ruim-
te gevonden en met de zon op mijn 
rug kijk ik als door een natuurlijk 
raam plotseling naar het leven in het 
riviertje. Het water is kristalhelder en 
ondiep, waardoor ik alles perfect kan 
observeren, van slakken en waterin-
secten tot planten en vis. Het water 
stroomt gelijkmatig en op een zand-
bank op een paar meter van de oever 
kan ik duidelijk vier grote windes zien 
staan. Door de polaroidbril en het felle 
licht van achteren worden zij op mijn 
netvlies geëtst; pulserende kieuwen, 
zilveren schubben en wiegende staart-
vinnen. Zelfs het subtiele verloop van 
grijs naar vaal rood in de bewegende 
borstvinnen kan ik onderscheiden.
Niet meer dan een maand geleden 
zwommen deze vissen nog rond in het 
brakke water, maar zoals alles en ieder-
een hebben ook zij het voorjaar voelen 
aankomen. Het doel van de paaitrek: 
de zuurstofrijke ondiepe gedeelten ver 
stroomopwaarts in de rivier.
Helaas maken de wilgen het mij 
onmogelijk om hier te vissen, maar 
aan de andere kant van het riviertje is 
er een grotere opening in de vegetatie, 
waar ik met een beetje moeite met één 
hengel zou moeten kunnen vissen. 
Vol verwachting steek ik iets stroom-
opwaarts het riviertje over en ben niet 

veel later klaar voor actie.

De eerste
De stek is perfect, maar vanwege het 
tegenlicht en een wind die stroom-
afwaarts blaast, kom ik al snel in de 
problemen. De paaiende vissen zijn op 
hun hoede en dat vermaledijde licht 
laat het mij niet toe om zonder andere 
hulpmiddelen alleen met een aasje 
te vissen. Bovendien zorgt de wind 
ervoor dat het aas te snel en te onna-
tuurlijk drift. Het water is niet meer 
dan 30 centimeter diep en uit vroegere 
ervaringen weet ik dat het vissen met 
een dobber niet tot de mogelijkheden 
behoort. Onder deze omstandigheden 
zal alles dat anders is dan een zeer 

Deense tips voor Nederlandse en Vlaamse vissers
In deze voorjaarsaflevering van Witvis Totaal neemt de bekende internationale 
auteur Jens Bursell onze lezers mee naar een klein Deens riviertje. In het voorjaar 
vindt er in Denemarken steevast een duidelijk waarneembare trek plaats van grote, 
paairijpe windes, die vanuit het brakke water in de riviermondingen stroomop-
waarts trekken om zich hoog op de rivieren voort te planten.
Hoewel wij deze omstandigheden niet zozeer kennen -ook al is er in het even-
eens wat brakke water van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam ook sprake van een 
grote populatie aan windes- vindt een dergelijke stroomopwaartse trek ook op 
onze rivieren plaats. Beroemd is bijvoorbeeld de voorjaarstrek op de Overijsselse 
Vecht, waarbij de migrerende vissen veelal afkomstig zijn vanuit het IJsselmeer.
Hoe het ook zij: met de door Jens Bursell in dit leuke artikel beschreven technie-
ken, kan ook op onze rivieren en stromen beslist succesvol op grote voorjaars-
windes worden gevist.
Doe er dus uw voordeel mee!

Een wonderschone voorjaarsvis.
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kleine, doorzichtige ‘low water crystal’ 
de vis alleen maar verjagen. En laat ik 
die dobbers nu net niet meer hebben! 
Grote 2 tot 4 AAA dragende dobbers 
zijn perfect voor het vissen op winde 
verder stroomafwaarts, waar het water 
dieper is en de vis minder schuw. Maar 
hier zij ze dat zeker niet.
Drie tot vier meter stroomopwaarts 
ligt een dieper gat, waar de grotere 
vissen het grootste gedeelte van de 
tijd uit de stroming vertoeven. Aan-
gezien de paaiende vissen niet echt 
in voedsel zijn geïnteresseerd, dient 
het aas direct voor hun neus te wor-
den aangeboden. Vanuit mijn ‘raam’ 
aan de tegenoverliggende oever heb 
ik duidelijk kunnen zien dat de vis-
sen vijf tot tien centimeter boven de 
bodem stonden. In een dergelijke 
situatie heeft het aanbieden van het 
aas op de bodem weinig zin. Het aas 
moet omhoog worden gebracht, zodat 
het op een paar centimeter van de bek 
van de vis in de stroming wiegt. En de 
beste manier om dit te bereiken, is het 
gebruik van een omgekeerde paternos-
ter. Bij een normale paternoster is de 
aaslijn langer dan de loodlijn. Bij een 
omgekeerde paternoster, zo moge dui-
delijk zijn, is dat precies omgekeerd.
Paaiende windes knokken tijdens de 
dril niet al te hard, zodat ik ondanks 
de overhangende takken voor een 
hoofdlijn van 15/00 en een onderlijn 
van 12/00 kies. De paternoster wordt 
aan de hoofdlijn geknoopt met een 

waterknoop van vier slagen. Als haak 
kies ik voor een nummer 10 Widegape 
Specialist Hook van Drennan, waarop 
een kleine worm wordt gezet.
Hoewel het moeilijk is om de vis 
duidelijk te zien, kan ik aan de schit-
tering van de flanken ongeveer hun 
oponthoudplaats bepalen. In derge-
lijk ondiep water is het echter niet 
slim om direct naar de vis te werpen 
en daarom gooi ik het met een onder-
hands worpje ongeveer twee meter 
stroomopwaarts van de vis in en door 
voorzichtig de hengel te heffen, laat ik 
mijn montage tot in het diepere gat 
huppelen. En op het moment dat het 
aas in een keerstroom komt, zie ik een 
flank oplichten en aan het tegelijker-
tijd terugveren van de hengeltop merk 
ik dat de vis het aas heeft genomen.
Met een korte tik zet ik de haak, waar-
na de vis met grove uithalen stroom-
afwaarts schiet en aan de overkant 
van de ene zij naar de andere begint 
te waggelen. De vis verzet zich toch 
meer dan ik had verwacht, maar nadat 

hij een paar keer aan de overkant heen 
en weer is geschoten, kan ik niet veel 
later boven het net dirigeren; een aar-
dige winde van net iets meer dan vier 
pond. In de daarop volgende twee 
uren ontwikkelt zich het geheel tot 
een perfecte visserij, waarbij ik een 
zeer tevreden stellend aantal fraaie 
windes vang.

Stroomafwaarts
Na die twee uur komt de klad erin en 
een blik door mijn polaroidbril maakt 
duidelijk dat de school windes naar 
een diepere geul op 30 tot 40 meter 
stroomafwaarts is getrokken. Ik zal 
dus moeten verkassen, maar de enige 
manier om de vis te bereiken, is om 
stroomafwaarts te gaan vissen. En aan-
gezien de vis nog steeds op dezelfde 
afstand van de bodem staat, moet ik 
nu de aaslijn iets langer maken om het 
aas op de goede diepte te kunnen aan-
bieden.
Ook nu werp ik mijn montage stroom-

Je hebt voor deze voorjaarsvisserij niet veel 

nodig om succesvol te zijn.

Een magnifiek gezicht...
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opwaarts van de vis in laat het geheel 
door het heffen van de hengel naar de 
vis hobbelen. Aangezien ik nu met de 
stroming mee vis, laat ik de beugel van 
de molen openstaan en geef gecon-
troleerd met mijn middelvinger op de 
spoel lijn mee. Na een paar pogingen 
is het ook nu raak. Dit keer is het een 
grote vrouwelijke vis, vol met kuit, die 
ik na toch een aardig knokpartijtje in 
het net krijg. De wijzer van de unster 
blijft net onder vijf pond staan. En 
nadat de vis is gefotografeerd en terug-
gezet, besluit ik deze vangst te vieren 
door een dutje in de voorjaarszon te 
gaan doen. Languit liggend in het 
gras luister ik naar het optimistische 
gekwinkeleer hoog in de lucht.

Nieuwe tactieken

Wanneer ik wakker wordt, is de mid-
dag al weer bijna voorbij en is de wind 
compleet weggevallen. Het vissen met 
een winkle picker levert niets op en 
ik besluit om te gaan vissen met een 
vrije lijn, dus met enkel het aas aan 
de haak. Ondanks de ervaring dat de 
oppervlaktevisserij vaak het effectief-
ste is in de zomer, probeer ik nu toch 
om de vis omhoog te krijgen door con-
stant brood in de stroming te werpen. 
Na een kwartier verdwijnt de eerste 
korst in een kleine rimpeling. De vis 
begint aan de oppervlakte te azen en 
na geduldig een paar minuten te heb-
ben gewacht, wordt er constant aan de 
oppervlakte geaasd.
Snel knoop ik een grote haak, een 
nummer 8, aan en al bij de eerst drift 
die ik een korstje laat maken, wordt 

deze van het oppervlak gegrist. Ik ver-
speel de vis echter al na drie seconden. 
Had ik niet beter een nummer 6 kun-
nen aanknopen? Dat blijkt inderdaad 
de oplossing te zijn, want ook nu haak 
ik meteen een vis die nu netjes blijft 
hangen. In een heerlijk halfuurtje 
vang ik vier of vijf prachtige windes, 
waarna het weer gedaan is met de pret. 
De school vis is er nog steeds, maar 
aast kennelijk niet meer. Door een BB-
loodhagel op ongeveer acht centime-
ter van de haak te zetten en de korst 
nu langzaam zinkend met de stroming 
te laten driften, weet ik echter alsnog 
een paar vissen te verleiden.
En wanneer na een lange, prachtige 
dag de zon achter de horizon ver-
dwijnt, is het winterse verlangen om 
eindelijk weer te kunnen gaan vissen 
gestild. Vol opgedane impressies loop 
ik over een tapijt van bloeiende ane-
monen terug naar mijn auto - wat kan 
een mens zich nog meer wensen?

Jens Bursell

Eén gaatje is genoeg...

Gewoon met brood gevangen. Een stel prachtige vissen.
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