Het vrije lijn systeem

Het vissen met behulp van het schuifloodsysteem is eigenlijk niet veel anders dan het freelining
systeem. Bij dit systeem wordt in tegenstelling tot het freelining systeem wel een loodje op de
lijn gemonteerd. Dit systeem behoort eigenlijk ook tot de klassieke systemen en kan op wateren
worden gebruikt waar het middelmatig stroomt. In tegestelling tot het vorig besproken systeem
kunnen we met het schuifloodsysteem volop varieren met ons aas. Er kan zowel met zachte als
harde aassoorten worden gevist. Bij het optuigen van van de hengel schuiven we allereerst het
schuifloodje op de lijn. Het gewicht van het schuiflood wordt bepaald mede door het gewicht
van het aas en de sterkte van de stroming op het water. Na het monteren van het lood
monteren we een rubber balletje of stukje siliconenslang dat voor het absorberen van de
klappen van het lood zorgt. Hierna monteren we het stuitje dat ervoor zorgt dat het
gemonteerde lood niet tot aan de haak zakt. Hierna monteren we met een wartel een soepele
gevlochten ondelijn of juist een stijve amnesia onderlijn. De keuze met betrekking tot de
onderlijn is geheel uw eigen keuze (klik
hier
voor meer informatie over onderlijnen) . Ook kan worden gekozen voor de simpelste manier,
namelijk het gebruiken van de hoofdlijn als onderlijn. Hiervoor hoeft dus niet extra geknoopt te
worden. Als waker gebruiken we ook met dit systeem het alluminium folie wakertje of een lichte
staafwaker. De hengelopstelling is exact hetzelfde als bij het freelining systeem.

Bij de zojuist beschreven systemen moet er echter wel met nadruk bij worden verteld dat je
dichtbij de hengels aanwezig moet zijn. Ondanks het eventuele gebruik van elektronische
beetverklikkers moet ervoor gezorgd moet worden dat men alert is. Een aanbeet van een
karper kan op sommige wateren het rolletje folie binnen no-time tegen de hengel doen klappen.
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