Matchvissen met een slider montage
Het vissen met een slider montage betekend dat je met een schuif montage vis.
Deze montage is bedoeld voor in dieper water te kunnen vissen en voor een stiller aanbieding van
het aas op ondiep water.

Het is belangrijk dat je de goeie dobbers gebruikt .
De beste dobbers zijn die met een staafje aan de onder kant waar je een slangetje met een ton
wartel erin op kan schuiven.
De dobbers moeten wel recht zijn anders gaan ze draaien bij het ingooien.

Deze dobbers hebben meestal als aanduiding 10gr 2+8gr .
Dat betekend dat er 2 gr in de dobber bevind en 8gr er onder kan hangen.

Er zijn vele montages , ik beschrijf de Alan Scotthorn montage.
Dat is een montage waar de dobber op het lood rust met ingooien.
Met deze montage werp je het vers en het zuiverst.
Als hoofdlijn op de molen gebruik ik zelf altijd 16 of 18 honderdste , wel zinkende lijn.

We schuiven eerst de dobber op de lijn.
Dan doen we het bulk lood op de lijn deze moet uit minimaal 3 maximaal 5 stuks knijplood kogels
bestaan.
Deze knijplood kogels moeten taps aflopen naar onder.
De knijplood kogels moeten wel gecentreerd op de lijn gemonteerd worden dat is heel belangrijk
anders gooi je alleen maar pruiken.

Ik laat altijd minimaal 80cm lijn tussen het hoofdlood en de wartel.
Dan monteren we nog twee valloodjes no. 8 of 6 op de 80cm lijn.

Dan als laatste monteren we een dubbel ton wartel no. 18 op de lijn daar komt de onderlijn aan.
De onderlijn is meestal lang ,ik gebruik zelf 40 cm .
Als je met deze montage gaat vissen dan is het de bedoeling dat je de dobber 1.5 meter onder de top
op draait .
Dan zijwaarts naar achteren draai en dan overhead ingooien.
Voordat de dobber het water raakt de lijn afremmen.
De dobber even laten zakken en dan de lijn onderwater slaan.
Veel visplezier.
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