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Mijn meest gebruikte rig in de winter en 

vroege voorjaar is de Chod rig. De vele 

voordelen en de werking van de Chod 

zijn al veelvuldig beschreven en ik wil 

daar dan ook niet erg uitgebreid op in-

gaan. Ik wil wel de belangrijkste eigen-

schappen even kort aanstippen. Aller-

eerst vind ik het zeer belangrijk dat de 

rig in een bocht is gebogen. Door deze 

kromming prikt de haak veel agressiever 

dan een kaarsrechte rig. De bocht in de 

rig heb ik lange tijd onderschat, maar 

nadat ik de rig ben gaan krombuigen, 

ben ik echt meer vis gaan vangen. 

Als tweede wil ik ingaan op het wel of 

niet fi xeren van de Chod rig op de lea-

der. De meeste mensen fi xeren de Chod 

rig semi-vast tussen twee kralen of via 

kant-en-klaar systeem. Daar ben ik een 

aantal jaren geleden mee gestopt. Te-

genwoordig laat ik de Chod rig vrij over 

de leader glijden en fi xeer ik hem alleen 

aan het einde van de leader. Mijn leader 

heeft altijd een lengte van één tot drie 

meter. Een van de grote voordelen van 

een vrij schuivende Chod rig is dat de 

karper het gewicht van het lood niet kan 

gebruiken om zich van de haak te be-

vrijden (kopschudden). Bovendien kun 

je met deze versie echt praktisch overal 
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zonder zorgen inwerpen, zelfs in zwaar 

wier. Als laatste wil ik stilstaan bij het 

gebruikte loodgewicht. Ik gebruik een 

zo licht mogelijk loodje. In het begin wa-

ren de meeste mensen ervan overtuigd 

dat een zwaar lood noodzakelijk was 

om met een Chod een goede inhaking 

te verkrijgen. Inmiddels weten we dat 

deze gedacht is achterhaald en dat een 

zwaar lood zelfs tegen je kan werken. Ik 

gebruik meestal een lood van 56 gram, 

wat hoofdzakelijk als werpgewicht dient. 

The Naked Chod
De Chod rig wordt door de meeste 

mensen gevist met een leadcore leader, 

maar in glashelder water en in situaties 

met zware dressuur is het beter om de 

Chod rig te vissen met een fl uorocarbon 

leader. Deze montage is bedacht door 

de zeer bedreven Engelse karpervisser 

Darrell Peck. Het grootste voordeel van 

deze Chod rig variant is dat hij slecht 

zichtbaar is voor de karper. Als je een vrij 

dikke fl uorocarbon pakt (minimaal 0,40 

millimeter dik) is dit een prima alterna-

tief, zeker op wateren waar de vissen het 

klappen van de zweep kennen. De reden 

van het gebruik van een dikke fl uorocar-

bon lijn is dat deze minder gevoelig is 

voor in de war gooien. 

Naast de Chod rig maak ik veel gebruik 

van gecoate onderlijnen. Ook in de win-

ter is dat materiaal prima te gebruiken 

en ik kies altijd de kleur die het best past 

bij de bodemkleur. In mijn geval kies ik 

uit ACE Camo-Core, dat verkrijgbaar is 

in de kleuren weed, gravel en silt. De 

lengte van de onderlijn bepaal ik aan 

de hand van de bodemgesteldheid. 

Ik moet wel zeggen dat ik in de winter 

meestal met veel kortere onderlijnen vis 

dan in de warmere periode van het jaar. 

Geregeld vis ik met onderlijnen van vijf 

tot zeven centimeter in combinatie met 

kleine haakjes. Naast de Chod rig en de 

zojuist beschreven combi rig, gebruik ik 

sinds kort het nieuwe Weedeffect van 

Solar. Dit product bestaat uit kant-en-

klare rigs, setjes om rigs te voorzien van 

imitatie wier, leaders en met imitatie wier 

bekleed lood. Deze onderlijnen en lood-

systemen vallen perfect weg tegen licht 

grondwier.

Winteraas
Wat betreft aassoorten kun je eigen-

lijk alle kanten op in de winter. Zelf be-

kijk ik het altijd in twee delen, namelijk 

enerzijds het haakaas en anderzijds het 

voer eromheen. Wat haakaas betreft 

gaat mijn voorkeur uit naar klein, opval-

lend gekleurd en sterk ruikend aas. In 

de koude periode gebruik ik vrij weinig 

aas en vis meestal met slechts single 

hookbaits. Deze singles moeten het 

helemaal alleen opknappen en moeten 

daarom opvallen. In de winter maak ik 

veel gebruik van pop-ups. Natuurlijk in 

combinatie met de Chod rig, maar ook 

bij de andere rigs gebruik ik graag pop-

ups. Mijn meest gebruikte pop-ups zijn 

Juicy Pineapple, The Secret en Top Ba-

nana van Solar en dan in de kleinere di-

ameters. Naast pop-ups gebruik ik heel 

veel plastic haakaas. Ook weer als enkel 

haakaas of in combinatie met een boi-

lie of partikel. Mijn favoriete aaskleur in 

de winter is absoluut geel. Of het aas 

nu de klassieke geur van Pineapple of 

een andere geur zoals Banana heeft. Ik 

heb namelijk een zwaar vermoeden dat 

de kleur echt het verschil maakt. Ook 

bij het plastic haakaas is de kleur geel 

In de winter gebruik ik vaak een Chod rig.
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mijn favoriet. Hiernaast scoren roze en 

wit ook erg goed. En zoals ik al aan-

gaf, is ook het formaat van het haakaas 

belangrijk voor mij. Bij voorkeur is mijn 

aas zo klein mogelijk in de winter. Ik ben 

ervan overtuigd dat een klein aasje eer-

der wordt gepakt dan bijvoorbeeld een 

dubbele twintig millimeter presentatie. 

Soms gebruik ik zelfs alleen een plastic 

maïskorreltje of slechts een elf millimeter 

pop-upje. Als laatste moet mijn haakaas 

een sterke geur hebben en dat bereik ik 

door mijn haakaas van tevoren te soa-

ken. Dat kan op korte termijn door het 

haakaas tijdens het vissen in de vloei-

stof te dippen, maar mijn voorkeur gaat 

uit naar een langdurige behandeling. Bij 

enkele merken pop-ups wordt een dip/

soak meegeleverd waarmee je de boilies 

een extra geur of smaak kunt meegeven. 

Gebruik deze vloeistof direct na aan-

schaf zodat alles netjes door de boilies 

wordt opgenomen. Diverse fi rma’s le-

veren deze soaks ook los, zodat je zelfs 

nog meer vloeistof kunt toevoegen. Het 

meegeleverde potje soak wordt vaak 

snel opgenomen, terwijl de boilies nog 

meer vloeistof kunnen opnemen. Reali-

seer wel dat het gebruik van deze vloei-

stoffen de drijfkracht van pop-ups kan 

beïnvloeden. Ook mijn plastic aas voor-

zie ik van extra geur en smaak door het 

te soaken. Ik heb sommige pop-ups en 

plastic aassoorten al meer dan een jaar 

in de vloeistof staan. Enkele favoriete 

soaks zijn Stimulin Amino, The Secret en 

Squid & Octopus.

Naast het haakaas kun je natuurlijk ook 

licht bijvoeren of zelfs voorvoeren. Be-

palende factoren hierbij zijn onder an-

dere het aanwezige bestand, of er door 

andere vissers een zware voercam-

pagne heeft plaatsgevonden zodat de 

Belangrijke Chod aspecten.

Ook gebruik ik regelmatig combi rigs in de winter.

Belangrijke factoren in de winter

Belangrijke Chod aspecten.



Wij zijn aanwezig op Carp Zwolle (stand 87), kom langs en ontdek de allernieuwste producten.



SONIK SK3 AND SK4 CARP RODS are soon to be available, together with our ‘BUY 2 GET 3RD FREE OFFER’, at Authorised SONIK Dealers (see web for details), 
online at www.soniksports.com/carp or through the order hotline on +44 (0) 1670 798910.

SEE US AT ZWOLLE SHOW ON 5TH & 6TH FEBRUARY 2011 ON THE SOLAR STAND NO. 87. 

SO GET YOURSELF NOTICED. GET SONIK.
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SONIK SK3 AND SK4 CARP RODS are soon to be available in the Benelux, together with our ‘BUY 2 GET 3RD FREE OFFER’, at Authorised SONIK Dealers or 
online at www.soniksports.com/carp.

See www.wildcatch.nl for more info how to become a Sonik Dealer.
See us also at Zwolle Show on 5th & 6th February 2011 on the Solar stand No. 87 

SO GET YOURSELF NOTICED. GET SONIK.
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karpers bijna niet meer azen. Hierdoor 

is het op de meeste drukbeviste wate-

ren erg moeilijk geworden om nog een 

echte wintervis te verschalken. Zeker de 

laatste jaren wordt er meer en meer met 

kwaliteitsaas gevoerd en daarom gaan 

de karpers weldoorvoed de winter in. 

Dan hoeven ze in de winter hun kostje 

niet meer bij elkaar te scharrelen.

Wil je wel bijvoeren in de winter, doe het 

dan met beleid en met het juiste aas. 

Laat die vette vismeelboilies thuis en 

gebruik lichtverteerbaar aas, zoals een 

grove birdfood boilie. Een PVA zakje of 

stick met wat boiliekruim of pellets ge-

bruik ik regelmatig als ondersteuning. 

Indien je pellets gebruikt, kies dan voor 

goed verteerbare pellets. Mijn favoriete 

boilies zijn The Secret en Top Banana 

plus de bijbehorende 365 Pellets. Ik heb 

in het verleden wel enkele succesjes 

geboekt door heel licht voor te voeren, 

maar dan was het vaak op bewezen 

stekken waarvan ik zeker wist dat de 

vis er zeer regelmatig uitkomt of zich er 

ophoudt. De laatste jaren vis ik wegens 

gebruik aan tijd bijna uitsluitend instant.

Ik hoop dat jullie dankzij mijn tips een 

extra karper kunnen vangen in dit kou-

de jaargetijde. Wat ik heb beschreven 

is mijn persoonlijke aanpak. Ik ken ook 

vissers die het geheel anders aanpakken 

en ook zeer succesvol zijn. Het is zoals 

alles in het vissen: vertrouwen vangt, 

maar schroom niet om eens iets anders 

te proberen!

Ik geef de voorkeur aan lichtverteerbaar aas.

Ook plastic aas heeft een vaste plek in mijn tacklebox.

Dankzij een stukje PVA foam 

weet ik zeker dat alles perfect 

in het water ligt. 




