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Ik betrapte mijzelf er ook vaak op: ik ge-

bruikte bijna uitsluitend een clip en chod 

systeem. Totdat ik in afgelopen najaar 

met Martin Locke van Solar Tackle een 

sessie viste en ik hem een systeem 

zag gebruiken dat ik alleen ‘op papier’ 

kende. Ik heb het over het Quick change 

PVA bag systeem van Solar Tackle. Dit 

is een variant op het helikoptersysteem, 

maar met een essentieel verschil: je kunt 
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Hoeveel mensen gebruiken in de praktijk niets anders dan een lijnclip sys-
teem of een inline lood? De meesten onder ons zullen redelijk bekend zijn 
met alternatieve systemen zoals een chod, helikopter of Asis systeem, maar 
vallen meestal toch weer terug in het oude vertrouwde. In deze stap voor 
stap laat Dennis de Wilde zijn Quick change PVA bag systeem zien.
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...voor stapstap... ... voor stap

Quick change PVA  
bag systeem Dennis de Wilde

Het systeem bestaat uit slechts enkele onderdelen. Schuif de onderdelen in de juiste volgorde op de leader of hoofdlijn.

Zo hoort het er uit te zien. Dennis maakt zijn onderlijn van Unleaded.
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Enkele voordelen 
op een rijtje
-  Je kunt ver en nauwkeurig werpen 

omdat de onderlijn in het pva-zakje 

wordt gehaakt.

-  Door de onderlijn in het pva-zakje 

te prikken, kan deze niet in de war 

raken.

-  Aangezien het een variant is op 

een helikoptersysteem is het zeer 

visveilig. 
Alle benodigdheden voor succes.
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Je kunt het pva-zakje vullen met pellets, boiliekruim, maden of casters.

het gebruiken in combinatie met een 

pva-zakje. 

Het Quick change PVA bag systeem is 

absoluut het proberen waard, ook in de 

koudere perioden van het jaar. Het pva-

zakje kan worden gevuld met bewezen 

winteraas als pellets, boiliekruim, maden 

of casters. In de zomer is het een perfect 

systeem om een snelle aanbeet te for-

ceren in situaties met springende of rol-

lende karpers. Het is een systeem dat ik 

al vaak in mijn handen had gehad, maar 

waarvan ik de potentie pas zag toen het 

in de praktijk werd toegepast. Ik ga het 

systeem uitgebreid toepassen in het ko-

mende seizoen!

Bevestig de onderlijn en het 

pva-zakje.

Omdat de onderlijn aan het 

pva-zakje is gehaakt, is het ge-

heel goed te werpen.

Je kunt variëren met de grootte 

van de zakjes.

Door van loodvorm te wisselen, 

spits je jezelf toe op een be-

paalde visserij.
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