
 
Wedstrijdwater Kanaal door Voorne (Voorne Canal) 
 
Kanaal door Voorne (Heenvliet / Hellevoetsluis) 
Gevist zal worden in het Kanaal door Voorne. Dit kanaal loopt van Heenvliet tot Hellevoetsluis, alwaar 
het uitmondt in het Haringvliet. De vis zwemt in het voorjaar vanaf het Haringvliet massaal het kanaal 
in. 
Het kanaal wordt in zijn geheel nog amper bevaren richting Heenvliet. Op het deel van het kanaal 
waar de wedstrijd gevist wordt bevinden zich vaste bruggen die laag zijn en is er nagenoeg helemaal 
geen vaarverkeer.  
Het kanaal is 10,5 km. lang en ruim 30 meter breed. De diepte in het kanaal is onder de kant 
ongeveer 2 meter en loopt af tot ongeveer 5,5 - 6 meter op een afstand van twaalf meter uit de kant.  
Langs het kanaal zijn aan beide zijden natuurlijke rietkragen aanwezig waar de vis zich ook graag 
ophoudt. 
 
De wedstrijd wordt gevist op het parcours dat gelegen is aan de Kanaaldijk Oost te Heenvliet en de 
Kanaalweg Oostzijde te Hellevoetsluis. Aan deze zijde zijn ongeveer 150 vissteigers geplaatst waar 
uitsluitend vanaf gevist zal worden. Het is dus verboden om vanaf andere plaatsen te vissen. 
 
Googlemaps/Streetview Parcours 
Klik hier voor een overzicht van het parcours via Google Streetview 
 
Het water stroomt meestal licht, maar kan na regenval ook redelijk stromen. Echte zwaargewichten 
aan dobbers of korven zijn echter niet nodig. Een dobber van 3 gram tijdens een redelijke stroming is 
dan ook meestal wel voldoende. 
 
Het visbestand bestaat voornamelijk uit brasem tot zo’n 1 á 2 kg. Daarnaast is er ook mooie voorn te 
vangen.  
Het water is zeer goed te bevissen met zowel de vaste hengel, de feeder- en de matchhengel. 
Genoeg mogelijkheden om de vis te kunnen vinden. De meest gebruikte technieken zijn de vaste 
hengel op 12 meter en met de feederhengel tegen de overkant tegen het riet vissen. Ook kort onder 
de kant is het mogelijk om de vis aan de schubben te komen.  
 
Voer 
Bij het te gebruiken voor moet je rekening houden met de diepte en eventuele stroming van het water. 
Het moet dus genoeg kleefkracht hebben om, inclusief het erdoor gemengde aas, op de bodem te 
geraken en dat het niet onderweg al uit elkaar valt. Zeker iets om aan te denken. Misschien is het wel 
het verstandigst on je voer pas geheel klaar te maken of af te maken als je aan de waterkant staat. 
 
Eigen Materiaal 
De deelnemers dienen zelf voor het benodigde materiaal te zorgen. Vanuit de organisatie zal hiertoe 
niets ondernomen worden. 
 
Parkeren voertuigen 
Je auto kun je pal achter je parkeren. Hou er wel rekening mee dat alle wielen van de verharde weg af 
moeten. De busbaan dient volledig vrij gehouden te worden. 
 
Visregels 
Er wordt gevist volgens het op deze site vermeldde reglement en overeenkomstig de Nederlandse 
visserij wetgeving.  
 
Artikelen / Films over Kanaal door Voorne 
Voor een verdere indruk en bijzonderheden van het water kunt u onderstaande links aanklikken: 
https://www.youtube.com/watch?v=T3cyPQ7NywY 
https://www.youtube.com/watch?v=wgixnilN3SQ 
https://www.daiwasports.co.uk/news/voorne-canal-don-slaymaker-memorial-festival 
https://www.total-fishing.com/lee-edwards-wins-four-day-anglo-dutch-classic-on-voorne-canal/ 
https://mikewdavies.wordpress.com/2017/05/06/voorne-canal-anglo-dutch-festival/ 
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