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Kanaal Brian, Venetië, Italië 
 

Aanstaand weekend wordt nabij het Italiaanse Caorle het 

Wereldkampioenschap voor Clubteams georganiseerd. De Nederlandse 
inbreng hierbij, als winnaar van het afgelopen Nationale kampioenschap, 

komt van de HSV Het Stekelbaarsje uit Arkel. 
 

Het team, bestaande uit Stefan Verhoeven, Noel Gulpen, Sjors Milder, 
Ramon Pasmans, Ramon Ansing en Peter Zwerts, is al vanaf afgelopen 

weekend ter plaatse aanwezig. 
 

Gevist wordt op het Canal Brian, een kanaal dat qua afmetingen wel iets 
weg heeft van het Kanaal door Voorne. Daar houdt echter elke 

vergelijking op. De visserij is absoluut niet te vergelijken met wat we in 
Nederland gewend zijn. 

 
Dit water staat bekend vanwege zijn carassio-vangsten pal tegen de 

overkant van het water. En met pal ertegen bedoelen we ook echt pal 
tegen het riet. Iets te ver uit de oever en je bent kansloos. Om die visserij 

onder de knie te krijgen vergt best wat oefening maar het gaat ons zeker 
niet slecht af zoals de bijgaande foto’s bewijzen. 

Er moet tegen die overkant zowel gevist worden met vaste montages als 
met schuifdobbers. Schuivend vissen is wel minder subtiel maar geeft je 

wel de mogelijkheid om heel kort tegen de oever te vissen. 
 



Behalve het matchen is ook 

de vaste stok belangrijker 
dan eerst gedacht. Het kon 

wel eens zo zijn dat dit best 

een belangrijke vismanier 
wordt. Veel minder carassio 

hier maar wel wat 
brasempjes en karpertjes. 

Ook worden er harders 
gevangen. 

 
 

 
Tel bij dit alles op dat je ook kort, zo tussen de 5 en 8 meter uit de oever, 

vis kunt vangen en iedereen zal begrijpen dat dit een heel divers viswater 
is met heel veel mogelijke vismanieren en ook tijdens de voorbereiding 

heel veel werk voor de vissers. 
 

 

De eerste trainingen zijn best 
goed verlopen, vooral de 

eerste dag toen we in de 
meest linkse trainingsbox van 

het parkoers zaten.  
Trainen is wel iets heel anders 

dan de wedstrijd natuurlijk en 
pas de komende dagen gaat 

precies blijken hoe de visserij 
zich ontwikkelt. 

 
 

 
Het is in ieder geval een prachtige en leerzame week voor alle 

betrokkenen met een voor ons niet bepaald alledaagse visserij. 

Hoe het allemaal verder evolueert kunnen jullie de komende dagen lezen 
op deze site.  


