Spodding

Spodding is eigenlijk een vrij apparte manier van voeren. Wanneer je het goed doet, dan kan
deze manier van vissen zeer succesvol zijn. In principe is het eigenlijk een soort voermethode
waarbij je gebruik maakt van een extra hengel, de zogenaamde "spodrod".

TIP: Gebruik hiervoor zeker geen doorsnee karperhengel! Door het gewicht van de spod en
tevens het aas waarmee hij gevuld wordt, zal het gewicht veel te zwaar zijn voor een doorsnee
karperhengel en zal dit schade op gaan leveren aan de hengel!

De hengel is opgetuigd met een soort van koker (de spod) welke je kunt vullen met allerlei
soorten voer, zoals bijvoorbeeld hennep, mais en stukjes boilies. Nadat de te bevissen plek is
bepaald, kan men gaan beginnen met het zogenaamde "spodden". De speciaal vervaardigde
spod's zullen wanneer ze het wateroppervlak raken direct omkeren om zodoende het voer uit
de spod te laten vallen.

Verschillende spods

Nu zul je denken wat is hier nu het voordeel van? Welnu, gezien de kleine hoeveelheid voer die
iedere keer te water gaat, zal de vis steeds weer opnieuw nieuwsgierig raken en steeds
terugkomen op de plek. Ook zal deze tactiek van voeren beter werken op wateren waar zeer
veel wordt gevist en gevoerd. De stek wordt dus continu voorzien van kleine beetjes voer wat
ook weer andere vissoorten aantrekt én uiteraard wordt hierdoor ook onze karper door
gealarmeerd. Een goede en zuivere werptechniek is echter wel vereist voor deze manier van
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voeren. De spod moet namelijk wel steeds weer op dezelfde plek gegooid worden. Een goed
hulpmiddel is om de lijn (wanneer de exacte plaats is bepaald) achter de lijnclip van de molen te
klikken. Op deze manier zult u nooit verder werpen dan wenselijk is. Het enige wat u nu nog
goed dient uit te voeren is het mikken. Een goed hulpmiddel hierbij is om een punt in de
omgeving te kiezen welke op één lijn ligt met uw gewenste plek.
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