
GLORIOSA
Binnen het Veret huis werd Longcasting geboren onder de naam GLORIOSA die speciaal 
ontworpen werd voor castingwedstrijden en specifiek bestemd is voor deze discipline. Twee 
modellen in twee verschillende lengtes voor verschillende behoeften. 
De GLORIOSA LIGHT met een werpvermogen tot 150gr en een 23 mm dunne blank. 
De GLORIEUS STRONG met onbeperkt werpgewicht is een full-range hengel in alle opzichten, 
met een blankdikte van slechts 25,5 mm dun. In beide modellen is er een 4.15m en 4.35m 
versie. Met deze combinaties zijn we er zeker van dat iedereen de kans krijgt om de passende 
hengel voor zijn behoeften te vinden.
Tijdens de ontwerpfase hebben de testers aanzienlijke afstanden bereikt met alle hengels. Met 
name de Gloriosa Light met werpgewichten van 100 tot 125gr maakt het voor u gemakkelijk om 
met minimale inspanning topafstanden te bereiken.  Als resultaat van een preciese studie, is 
duidelijk te zien dat in de structuur van de hengel er een lange 'Power-point' gecreeerd is die als 
functie heeft om een krachtige laadactie doorheen de volledige blank te hebben met een 
doorlopende maar snelle en krachtige afgave. Dit dankzij de ultraconische tips, die iedereen die 
het in handen krijgt verbluft. De specifieke structuur is gemaakt zonder glasvezelmateriaal. De 
aanwezigheid van 100% carbon van het nieuwste type en het gebruik van speciale harsen die 
worden gebruikt om de Gloriosa extreem opwindend, reactief en bijzonder te maken en de lucht 
in 2 te snijden door zijn minimale diameters. De hengel die het VERET-statement maakt in de 
Longcasting-sector!

The Longcasting in the VERET house was born with the GLORIOSA, designed specifically for 
competitions and destined almost exclusively for this discipline. Two models in two different lengths 
for different needs. GLORIOSA LIGHT with a launch power of up to 150gr and a 23mm thin handle 
section. GLORIOUS STRONG with unlimited power makes this rod a full-range in all respects, with a 
section of the handle of 25.5mm. Both measures 4.15m and 4.35m. With these two combinations we 
are sure that everyone will have the opportunity to choose the rod suitable for their needs. During the

whole design phase the testers have reached considerable distances using both lengths; in particular 
the Gloriosa Light with weights from 100 to 125gr has impressed those who have tried it for the 
ease with which you reach first-class distances with minimum effort. As can be clearly seen on the 
structures, following a precise study, a long power point has been created that has the function of 
unleashing a powerful loading action on the whole blank, with a subsequent release in closing very 
fast and powerful, thanks at the ultraconical tips, which stunned everyone who had it in their hands. 
The particular structure has been realized in total absence of any fiberglass material. The presence 
of pure carbon of the latest design and the use of special resins used make the Gloriosa extremely 
exciting, reactive and particularly able to crack the air in consideration of the reduced diameters. 
The rod that marked the statement of VERET in the Longcasting sector!

Lengte Pz Werpgew.  gewicht   transportlengte
Length Sect. Power Weight Closed Length

Art. 3417   GLORIOSA LIGHT       m. 4,15     2        130 gr.        575 gr.       223cm
Art. 3417A  GLORIOSA LIGHT      m. 4,35     2        130 gr.       590 gr.        223cm
Art. 3418   GLORIOSA STRONG   m. 4,15     2      unlimited     625 gr.        223cm
Art. 3418A GLORIOSA STRONG   m. 4,35    2      unlimited      645 gr.        223cm
Art. 3419A reducer voor GLORIOSA 36cm.

Art. 1055C COPPIA COASTER in metaal - Adjustable metal
Art. 3431   krimpkous cm. 50
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ZENITH
De hengel die sinds zijn debuut niet alleen de Italiaanse maar de ganse wereldscene van het 
casting verovert heeft maar één naam ... ZENITH ! Een tophengel ontworpen, ontwikkeld en 
getest door deskundige werpers, die in staat zijn om zijn kenmerken van lichtheid, kracht en 
reactievermogen te combineren met de behoeften van de moderne werpstijlen. Ideaal voor 
degenen die aan competities deelnemen dankzij zijn gevoeligheid, en voor de meer ervaren 
werpers die, vooral in de instapgewichten, een  verbluffende prestatie zullen vinden in zulke 
kleine diameter. De standaardtip is geschikt zowel voor ieder die de sport beoefent met alle 
gewichten of voor de expert die maximale prestaties vereist, dankzij de extreme snelheid en 
gevoeligheid. Tot op heden is de Zenith op de markt verkrijgbaar met de mogelijkheid om een 
andere top te kiezen, de Z2. Deze reactievere tip, geschikt voor elke werpgewicht, is in staat 
om de meest veeleisende werpers tevreden te stellen op het gebied van vermogen en 
prestaties. De Z2 maakt een gamma met een onbeperkte, dus uitbreidend
toepassingsgebied in het Longcasting-werpen. 
Verkrijgbaar in twee lengtes, 4,35 m en 4,50 m 
De Zenith is al getest sinds 2017 en heeft vele nationale titels gewonnen, maar het blonk vooral 
uit met de atleten van het Italiaanse nationale team op de Wereldkampioenschappen. Dankzij 
deze mogelijkheden hebben we geprobeerd een hengel te verkrijgen voor alle niveaus en 
stijlen, altijd in gedachten houdend dat prestaties en gebruiksgemak de synoniemen van deze 
tool zijn

The rod that from its debut is conquering in the Italian and world scenes many competitions by
many longcasters has only one name ... ZENITH! A rod conceived, developed and tested by expert 
longcasters, able to combine its characteristics of lightness, power and responsiveness meeting the 
needs of the modern casting. Ideal both for those who must approach the competitions thanks to 
its sensitivity, both for the more expert launcher who will find, especially in the entry weights, a 
gratifying and stunning performance in metric terms. The standard tip is suitable for those who face 
this sport for all leads or expert who requires maximum performance, thanks to its extreme speed 
and sensitivity. To date, Zenith is available on the market with the possibility of choosing a different

top, the Z2. More reactive tip, suitable for any lead, able to satisfy the most demanding casters for 
power and performance. The Z2 makes this structure a unlimited, thus widening its range of use in the 
leads of the Longcasting. Available in two sizes of 4.35m and 4.50m to meet all casting requirements. 
Tested for over a year, has won titles at national level but above all has excelled with the athletes of
our national team at the World Championships. Thanks to this choice we tried to obtain a rod for all
levels and styles, always keeping in mind that performance and ease of use are the synonyms of this 
tool.Absolute news in the world of Surfcasting for the two pieces rods. Truly the top for all the skills 
carried out in the construction, which make it an incomparable tool. All this thanks to the unique 
system STV (System Technology Veret) that contains the most advanced techniques for processing 
carbon fibers, already tested in the series by Longcasting and transferred to this unique rod. Already 
at the first use you are struck by its captivating look and its lightness. The particular actions are due 
to the top sections with tips constructed in Solid Carbon that are combined, with perfect continuity, 
to the underlying structure giving an action that is very effective in fishing. Reactivity, sensitivity, 
lightness and distance are the real strength of this series, studied and proved by our testers to the 
absolute limit to achieve a perfect and unique combination of metric performance and pleasure in 
fishing.

Lengte Pz Werpgewicht
wicht

 Gewicht Transportlengte

Length Sect. Power Weight Closed 
LengthArt. 3437 ZENITH m. 4,35 2 gr. 100/175 gr. 630 cm. 223

Art. 3436 ZENITH m. 4,50 2 gr. 100/175 gr. 665 cm. 238
Art. 437AZ Tip Z2 m.2,22 1 gr. 100/175 gr. 180 cm. 222
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AZIMUT
Tweedelige hengel geschikt voor de Longcasting discipline. Deze hengel wordt als 
C-curve hengel bestempeld. Dit betekent indien volledig belast, je een ideale boog 
verkrijgt. In één lengte verkrijgbaar van 4.35m. De kleine diameter en het gewicht 
maken het een hoogwaardige tool in zijn specialiteit. In de AZIMUT is een 
evenredige hoeveelheid glasfibers opgenomen bij het carbon, zodat de vrij 
gemakkelijke compressie resulteert in een beslissende snelle ontspanning van de 
hengel, zodat de blank zichzelf supersnel ontplooit. Gemakkelijker te gebruiken dan 
de Gloriosa, zowel vanwege het gebrek aan power point als vanwege de diversiteit 
van de vezels waaruit het is samengesteld. Te gebruiken in alle categoriëen van 
Longcasting door de absolute mogelijkheid om werpgewichten tot 175gr zonder 
problemen te werpen en dit met uitstekende resultaten tot gevolg.
Al bij de eerste worp is er het gevoel een tool te hebben die gemakkelijk te 
controleren valt. In feite alle werpgewichten worden geworpen met absolute snelheid 
en zonder de minste inspanning. De extreme zachtheid en het gemak waarmee het 
werpgewicht wordt geworpen, maakt het geschikt voor elke techniek. 
Deze pastiness en progressiviteit in compressie geeft iedereen de tijd om te 
redeneren. Het is een staaf die in de tests uitstekende resultaten heeft opgeleverd bij 
OTG werpen omdat de hendel gemakkelijk kan worden geladen. De specifieke semi-
stijve top stelt u in staat om tijdens de compressie de flexibiliteit van de top en de 
kracht van de curve in absoluut harmonie te voelen.

Two-piece rod suitable for the discipline of the Longcasting, it is placed in the band of the C curves 
and therefore the structure is completely loaded, ideally forming a total arc. In a single measure of mt. 
4.35. The small diameter and weight make it a high-level tool in its specialty. In the AZIMUT a 
proportional amount of glass filaments has been incorporated, so that the fairly easy compression 
results in a decidedly quick release, so that the blank straightens itself rapidly on the finishing of the 
cast. Easier to use than the Gloriosa, both for the lack of power point and for the diversity of the fibers 
of which it is composed. In all the weightings of Longcasting, it is possible to use the absolute ability 
to cast leads up to 175gr without problems and with excellent results.
Already at the first impact there is the feeling of having a tool that is easy to manage, in fact all the
range of weights are cast with absolute speed and without the least effort.  Its extreme softness and 
ease in casting the lead, makes it suitable for any technique. Basically the rod closes when the angler 
decides and does not cause problems.
This pastiness and progressiveness in compression gives everyone time to reason. It is a rod that
in the tests has given excellent results in Ground casting and since the handle is able to load easily,
it also adapts to the casting with lead to the ground.
The particular semi-rigid top at the tip allows you to keep the lead well hooked and is well connected 
on the arch of the upper part, and during compression, the flexibility of the top and the power of the 
curve determine an absolutely harmony.

Lengte
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Sect. Power Weight Closed 
LengthArt. 3435 AZIMUT m. 4.35 2 oz. 4/7 gr. 660 cm. 223
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