
Er dient opgemerkt te worden dat alle sportvissers, die de zee op gaan in kleine boten (minder dan 
zeven meter lang), wettelijk verplicht zijn om doorlopend een reddingsvest te dragen. Alle sportviss-
ers aan boord van een charterboot met een licentie moeten toegang hebben tot een reddingsvest 
en alle charterboten hebben deze aan boord. Echter, vanwege de kans op beschadiging, reiken 
schippers vaak geen reddingsvesten uit onder normale omstandigheden (zonder noodsituatie). Het 
wordt daarom sterk aangeraden om als sportvisser je eigen, draagbare reddingsvest mee te ne-
men bij het chartervissen en deze te dragen zolang je aan boord bent. Het is ook goed om als 
sportvisser het weer in de gaten te houden en de juiste kleding te dragen die past bij de heersende 
omstandigheden. Mensen die last kunnen krijgen van zeeziekte wordt aangeraden om medicatie 
mee te nemen die de effecten verzacht. Voor verdere informatie over de veiligheid tijdens het 
vissen, ga je naar: www.fishinginireland.info/safety.htm. 

DE GETIJDEN
De Ierse kust heeft te maken met twee keer hoog water en twee keer laag water in een periode 
van 24 uur en 50 minuten. Getijdentabellen zijn te betrekken bij de meeste hengelsportzaken in 
kustplaatsen, in zaken met benodigdheden voor de watersport of door contact op te nemen met 
Dublin Port Company, Port Centre, Alexandra Road, Dublin 1, Ierland. 

Email: info@dublinport.ie Website: www.dublinport.ie Tel. +353 (0)1 - 887 6000.

WEERSVOORUITZICHTEN
Weersvoorspellingen worden afgedrukt in alle dagelijks uitgebrachte kranten in Ierland, 
de vooruitzichten voor de kustgebieden zijn te horen op RTE Radio 1 om 06.02, 12.53, 
16.55 & 23.55 uur. Je vindt RTE Radio 1 tussen 88 en 90 op de FM. Uitgebreide 
weerberichten worden ook getoond op RTE 1 televisie om 18.50, 21.25 en 24.00 uur. 
Gedetailleerde weersvoorspellingen zijn verder te vinden op de Met Eireann website: 
www.met.ie.

REGULERING, BESCHERMING EN CATCH & RELEASE
Er zijn naar verhouding weinig reglementen rondom het zeevissen in Ierland, maar er 
bestaan bepaalde restricties voor sommige vissoorten waar de sportvisser van op de 
hoogte moet zijn. Er is een staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op zeeforel 
(& zalm), daarnaast is er ook een speciale vergunning vereist om op blauwvintonijn te 
mogen vissen. Zeebaars is onderhevig aan regelgeving op het gebied van seizoenen 
en formaten. Haringhaai, vleet, witte rog, golfrog en zeeëngel worden alle beschou-
wd als bedreigde vissoorten en dienen zo snel mogelijk na de vangst weer teruggezet 
te worden. Voor meer informatie over reglementen voor het sportvissen kijk je op:
www.fishinginireland.info/regulations.htm.
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en 
conserveren, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. De be-
standen van de meeste zeevissoorten gaan al vele jaren achteruit en het is daarom niet 
langer mogelijk dat sportvissers alles dat ze vangen mee naar de wal nemen. Om deze 
reden vragen we alle sportvissers om Catch & Release toe te passen voor het overgrote 
deel van de vissen die ze vangen. Leg een eventuele trofeevis vast met een snelle foto en 
zet deze dan weer voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Het eiland Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het 
zeevissen in Europa en de kwaliteit van de diepzeevisserij blijft sportvissers van over de gehele 
wereld aanlokken naar de Ierse kusten. Met haar bulderende surfstranden, kilometers aan 
indrukwekkende zeekliffen, de honderden kalme baaien en lagunes en de ruim 3000 kilometer 
lange kustlijn, behoort de Ierse kust tot de meest gevarieerde en spectaculaire van Europa. De 
veelzijdige natuur van de kustlijn, gecombineerd met Ierland’s unieke geografische ligging, aan 
de rand van het Europese continentale plat, waar de wateren onder de kust opgewarmd worden 
door de Noord-Atlantische stroming, leveren een bijbehorend zeeleven op dat extreem rijk en 
gevarieerd is. Alles bij elkaar levert dit een perfect milieu op voor de vissen en bezoekende 
sportvissers kun zich richten op circa 80 verschillende vissoorten. Je kunt daarbij zowel slijmvissen 
van een paar gram verwachten als tot ruim 400 kilogram zware blauwvintonijnen!

IERLAND’S CHARTERVLOOT
Ierland’s reputatie als een uitstekende bestemming voor het diepzeevissen is gebaseerd op 
de kwaliteit van de vloot aan charterboten. Deze bestaat doorgaans uit speciaal voor de 
sportvisserij gebouwde boten van negen of meer meter lang, met een capaciteit om maximaal 
twaalf passagiers tot 48 kilometer uit de kust te brengen. Er zijn op dit moment meer dan 100, 
topkwaliteit, door de staat gecertificeerde, charterboten die langs de gehele kust verdeeld 

zijn en die een veelzijdig aanbod aan diepzeevisserij-belevenissen kunnen bieden. Een 
lijst met alle geregistreerde en verzekerde diepzee-visboten is beschikbaar onder:  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm terwijl een Google-kaart met hun 
locaties te vinden is onder: https://tinyurl.com/yynzh9zj. 
Het vissen vanaf een charterboot is geschikt voor zowel nieuwkomers als ervaren sportvissers 
en het is een van de gemakkelijkste manieren om te beginnen met sportvissen, wanneer je 
nieuw bent binnen deze sport. Voor de complete nieuwkomer heeft de schipper normaal 
gesproken hengeluitrustingen te huur, hij helpt je bij het opbouwen van de montages en 
vertelt hoe je deze in moet zetten, zodat je binnen korte tijd je eerste vissen zult vangen. 
De meer ervaren sportvissers kunnen een praatje maken met de schipper en zo een plan 
opstellen met de vissoorten waarop ze zich willen richten en hoe ze deze het beste kunnen 
bevissen. Voor de specialisten die jacht maken op vissen van trofeeformaat, de meeste 
schippers hebben kennis over een groot aantal stekken, de kennis hoe deze te bevissen en 
dit is een grote hulp bij het vangen van een specimen vissoort.
Het charterbootvissen is ook een erg sociale ervaring, het is levendig en interessant zelfs 
voordat de eerste lijn te water gaat. De schipper stelt een groep sportvissers samen die 
elkaar al dan niet kennen bij het begin van de dag, maar die elkaar zeer goed hebben 
leren kennen tegen het einde van de dag, vooral wanneer er een of meerdere specimen 
vissen tot de vangsten behoren. De schippers beschikken over een goed geoutilleerde boot 
en velen zijn afkomstig uit meerdere generaties vissers, hun kennis van de zee is zowel 
instinctief als gebaseerd op feiten. Veel lokale verhalen passeren de revue op zo’n dag 
en dit wordt voortgezet in de avonduren, wanneer de boot aangemeerd is en het gehele 
gezelschap zich verplaatst naar een pub aan de kust...

CERTIFICERING & VEILIGHEID
Het is belangrijk, tegen de tijd dat je de boot vastlegt, om te checken met je schipper welk 
type licentie hij in bezit heeft en om bevestigd te krijgen dat hij volledig verzekerd is. Het zou 
geen probleem moeten zijn om een kopie van de verzekering via email te ontvangen. Alle li-
centies hebben bepaalde restricties betreffende de afstanden die een boot vanuit de haven af 
kan leggen, dit kan beperkingen inhouden voor de visserij die je voor ogen had, maar ook, veel 
serieuzer, een gevaar inhouden voor je veiligheid, wanneer de boot een grotere afstand aflegt 
dan volgens de licentie toegestaan is. Wanneer je aan boord gaat, is het goed om te checken 
of de licentie zichtbaar aangebracht is aan beide zijden van het stuurhuis, dit in de vorm van 
een officiële schijf. De volledige licentie moet eveneens voor inspectie aan boord beschikbaar 
zijn. De belangrijkste visbootlicenties zijn P3 (je kunt tot vijf kilometer uit de kust vissen) of P5 
(normaal gesproken gelimiteerd tot 48 kilometer). De volledige details zijn beschikbaar onder:  
http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0.

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE
De vangst van een ‘specimen vis’ is iets wat veel sportvissers graag willen bereiken, en, omdat 
er zoveel vissoorten beschikbaar zijn, is het charterbootvissen een van de eenvoudigste en beste 
manieren om dit doel te bereiken. Het ‘Irish Specimen Fish Committee (ISFC)’ is een onafhankelijk 
orgaan dat een drempel qua formaat ingesteld heeft voor de verschillende vissoorten. Ze 
verifieert en publiceert de vangsten van vissen groter dan de aangegeven drempel qua 
formaat (deze worden specimen vissen genoemd), die gevangen worden met hengel en lijn door 
sportvissers in Ierland. De ISFC ratificeert ook Ierse recordvissen die met de hengel gevangen 
zijn. Mensen die dergelijke vissen gevangen hebben, dienen een claimformulier aan te vragen 
bij de ISFC en, wanneer deze claim goedgekeurd wordt, zullen ze een certificaat uitgereikt 
krijgen tijdens een speciale awards-ceremonie die elk jaar gehouden wordt. Veel schippers zijn 
experts in het gericht vissen op specimen vissoorten en kunnen de sportvisser assisteren bij het 
indienen van een claim. De ISFC produceert ook jaarlijks een rapport, waarin een overzicht te 
vinden is van alle specimen vissen die in de loop van het jaar gevangen zijn. Om hun naam in dit 
rapport te krijgen, betekent een mijlpaal voor veel sportvissers. Voor meer informatie kijk je op:  
http://irish-trophy-fish.com/.

VERDERE INFORMATIE
Informatie over sportvissen

Deze brochure bevat een basisintroductie voor het charterbootvissen in Ierland en biedt een kaart 
met een aantal van de belangrijkste havens voor de charterbootvisserij. Er zijn echter nog andere 
hulpmiddelen waar je gedetailleerde en up-to-date informatie over het sportvissen kunt vinden.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangstrap-
porten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse 
Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, 
deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote 
hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over 
zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:
Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; 
Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; 
Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 
vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst 
niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

IERS SPORTVIS MERKPROGRAMMA
Veel Ierse charterschippers en een aantal individuele vissers participeren vrijwillig in het 
‘National Marine Sportfish Tagging and Conservation Programme’ dat ingesteld is door Inland 
Fisheries Ireland. Het programma is ontworpen om gegevens te verzamelen over de gewoonten 
en bewegingen van die vissoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden door overbevissing, 
met name de kraakbeenachtige vissen (haaien, vleten en roggen) die erg belangrijk zijn voor 
de sportvisindustrie in Ierland. De vissen worden gemeten, het geslacht wordt bepaald en de 
vis wordt voorzien van een merkteken in de vin, voordat deze levend teruggezet wordt in het 
water. De informatie die verzameld is, wordt dan overgebracht naar een database op het 
hoofdkwartier van Inland Fisheries Ireland in Dublin. Er zijn merkjes teruggestuurd van over de 
gehele Atlantische Oceaan, van plekken zo ver uit elkaar als Barbados, Long Island, de Azoren, 
de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. Sportvissers worden verzocht om de schippers 
te assisteren, waar mogelijk, door het terugzetten van alle kraakbeenachtige vissoorten en 
door alle andere vissen die je niet mee wilt nemen weer levend terug te zetten in zee. Uit de 
resultaten van de merkprogramma’s blijkt, dat voor verschillende vissoorten het gevaar bestaat 
dat ze te zwaar bevist worden op de traditionele sportvisgronden.

INTRODUCTIE

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande 
bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers 
dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor 
publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablisse-
ment of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 009 
Foto’s geleverd door: Michael McVeigh, Bram Bokkers, & Shane O’Reilly. 
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.

Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

CHARTERBOOTVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan-
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/yynzh9zj 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info
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Er dient opgemerkt te worden dat alle sportvissers, die de zee op gaan in kleine boten (minder dan 
zeven meter lang), wettelijk verplicht zijn om doorlopend een reddingsvest te dragen. Alle sportviss-
ers aan boord van een charterboot met een licentie moeten toegang hebben tot een reddingsvest 
en alle charterboten hebben deze aan boord. Echter, vanwege de kans op beschadiging, reiken 
schippers vaak geen reddingsvesten uit onder normale omstandigheden (zonder noodsituatie). Het 
wordt daarom sterk aangeraden om als sportvisser je eigen, draagbare reddingsvest mee te ne-
men bij het chartervissen en deze te dragen zolang je aan boord bent. Het is ook goed om als 
sportvisser het weer in de gaten te houden en de juiste kleding te dragen die past bij de heersende 
omstandigheden. Mensen die last kunnen krijgen van zeeziekte wordt aangeraden om medicatie 
mee te nemen die de effecten verzacht. Voor verdere informatie over de veiligheid tijdens het 
vissen, ga je naar: www.fishinginireland.info/safety.htm. 

DE GETIJDEN
De Ierse kust heeft te maken met twee keer hoog water en twee keer laag water in een periode 
van 24 uur en 50 minuten. Getijdentabellen zijn te betrekken bij de meeste hengelsportzaken in 
kustplaatsen, in zaken met benodigdheden voor de watersport of door contact op te nemen met 
Dublin Port Company, Port Centre, Alexandra Road, Dublin 1, Ierland. 

Email: info@dublinport.ie Website: www.dublinport.ie Tel. +353 (0)1 - 887 6000.

WEERSVOORUITZICHTEN
Weersvoorspellingen worden afgedrukt in alle dagelijks uitgebrachte kranten in Ierland, 
de vooruitzichten voor de kustgebieden zijn te horen op RTE Radio 1 om 06.02, 12.53, 
16.55 & 23.55 uur. Je vindt RTE Radio 1 tussen 88 en 90 op de FM. Uitgebreide 
weerberichten worden ook getoond op RTE 1 televisie om 18.50, 21.25 en 24.00 uur. 
Gedetailleerde weersvoorspellingen zijn verder te vinden op de Met Eireann website: 
www.met.ie.

REGULERING, BESCHERMING EN CATCH & RELEASE
Er zijn naar verhouding weinig reglementen rondom het zeevissen in Ierland, maar er 
bestaan bepaalde restricties voor sommige vissoorten waar de sportvisser van op de 
hoogte moet zijn. Er is een staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op zeeforel 
(& zalm), daarnaast is er ook een speciale vergunning vereist om op blauwvintonijn te 
mogen vissen. Zeebaars is onderhevig aan regelgeving op het gebied van seizoenen 
en formaten. Haringhaai, vleet, witte rog, golfrog en zeeëngel worden alle beschou-
wd als bedreigde vissoorten en dienen zo snel mogelijk na de vangst weer teruggezet 
te worden. Voor meer informatie over reglementen voor het sportvissen kijk je op:
www.fishinginireland.info/regulations.htm.
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en 
conserveren, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. De be-
standen van de meeste zeevissoorten gaan al vele jaren achteruit en het is daarom niet 
langer mogelijk dat sportvissers alles dat ze vangen mee naar de wal nemen. Om deze 
reden vragen we alle sportvissers om Catch & Release toe te passen voor het overgrote 
deel van de vissen die ze vangen. Leg een eventuele trofeevis vast met een snelle foto en 
zet deze dan weer voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Het eiland Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het 
zeevissen in Europa en de kwaliteit van de diepzeevisserij blijft sportvissers van over de gehele 
wereld aanlokken naar de Ierse kusten. Met haar bulderende surfstranden, kilometers aan 
indrukwekkende zeekliffen, de honderden kalme baaien en lagunes en de ruim 3000 kilometer 
lange kustlijn, behoort de Ierse kust tot de meest gevarieerde en spectaculaire van Europa. De 
veelzijdige natuur van de kustlijn, gecombineerd met Ierland’s unieke geografische ligging, aan 
de rand van het Europese continentale plat, waar de wateren onder de kust opgewarmd worden 
door de Noord-Atlantische stroming, leveren een bijbehorend zeeleven op dat extreem rijk en 
gevarieerd is. Alles bij elkaar levert dit een perfect milieu op voor de vissen en bezoekende 
sportvissers kun zich richten op circa 80 verschillende vissoorten. Je kunt daarbij zowel slijmvissen 
van een paar gram verwachten als tot ruim 400 kilogram zware blauwvintonijnen!

IERLAND’S CHARTERVLOOT
Ierland’s reputatie als een uitstekende bestemming voor het diepzeevissen is gebaseerd op 
de kwaliteit van de vloot aan charterboten. Deze bestaat doorgaans uit speciaal voor de 
sportvisserij gebouwde boten van negen of meer meter lang, met een capaciteit om maximaal 
twaalf passagiers tot 48 kilometer uit de kust te brengen. Er zijn op dit moment meer dan 100, 
topkwaliteit, door de staat gecertificeerde, charterboten die langs de gehele kust verdeeld 

zijn en die een veelzijdig aanbod aan diepzeevisserij-belevenissen kunnen bieden. Een 
lijst met alle geregistreerde en verzekerde diepzee-visboten is beschikbaar onder:  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm terwijl een Google-kaart met hun 
locaties te vinden is onder: https://tinyurl.com/yynzh9zj. 
Het vissen vanaf een charterboot is geschikt voor zowel nieuwkomers als ervaren sportvissers 
en het is een van de gemakkelijkste manieren om te beginnen met sportvissen, wanneer je 
nieuw bent binnen deze sport. Voor de complete nieuwkomer heeft de schipper normaal 
gesproken hengeluitrustingen te huur, hij helpt je bij het opbouwen van de montages en 
vertelt hoe je deze in moet zetten, zodat je binnen korte tijd je eerste vissen zult vangen. 
De meer ervaren sportvissers kunnen een praatje maken met de schipper en zo een plan 
opstellen met de vissoorten waarop ze zich willen richten en hoe ze deze het beste kunnen 
bevissen. Voor de specialisten die jacht maken op vissen van trofeeformaat, de meeste 
schippers hebben kennis over een groot aantal stekken, de kennis hoe deze te bevissen en 
dit is een grote hulp bij het vangen van een specimen vissoort.
Het charterbootvissen is ook een erg sociale ervaring, het is levendig en interessant zelfs 
voordat de eerste lijn te water gaat. De schipper stelt een groep sportvissers samen die 
elkaar al dan niet kennen bij het begin van de dag, maar die elkaar zeer goed hebben 
leren kennen tegen het einde van de dag, vooral wanneer er een of meerdere specimen 
vissen tot de vangsten behoren. De schippers beschikken over een goed geoutilleerde boot 
en velen zijn afkomstig uit meerdere generaties vissers, hun kennis van de zee is zowel 
instinctief als gebaseerd op feiten. Veel lokale verhalen passeren de revue op zo’n dag 
en dit wordt voortgezet in de avonduren, wanneer de boot aangemeerd is en het gehele 
gezelschap zich verplaatst naar een pub aan de kust...

CERTIFICERING & VEILIGHEID
Het is belangrijk, tegen de tijd dat je de boot vastlegt, om te checken met je schipper welk 
type licentie hij in bezit heeft en om bevestigd te krijgen dat hij volledig verzekerd is. Het zou 
geen probleem moeten zijn om een kopie van de verzekering via email te ontvangen. Alle li-
centies hebben bepaalde restricties betreffende de afstanden die een boot vanuit de haven af 
kan leggen, dit kan beperkingen inhouden voor de visserij die je voor ogen had, maar ook, veel 
serieuzer, een gevaar inhouden voor je veiligheid, wanneer de boot een grotere afstand aflegt 
dan volgens de licentie toegestaan is. Wanneer je aan boord gaat, is het goed om te checken 
of de licentie zichtbaar aangebracht is aan beide zijden van het stuurhuis, dit in de vorm van 
een officiële schijf. De volledige licentie moet eveneens voor inspectie aan boord beschikbaar 
zijn. De belangrijkste visbootlicenties zijn P3 (je kunt tot vijf kilometer uit de kust vissen) of P5 
(normaal gesproken gelimiteerd tot 48 kilometer). De volledige details zijn beschikbaar onder:  
http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0.

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE
De vangst van een ‘specimen vis’ is iets wat veel sportvissers graag willen bereiken, en, omdat 
er zoveel vissoorten beschikbaar zijn, is het charterbootvissen een van de eenvoudigste en beste 
manieren om dit doel te bereiken. Het ‘Irish Specimen Fish Committee (ISFC)’ is een onafhankelijk 
orgaan dat een drempel qua formaat ingesteld heeft voor de verschillende vissoorten. Ze 
verifieert en publiceert de vangsten van vissen groter dan de aangegeven drempel qua 
formaat (deze worden specimen vissen genoemd), die gevangen worden met hengel en lijn door 
sportvissers in Ierland. De ISFC ratificeert ook Ierse recordvissen die met de hengel gevangen 
zijn. Mensen die dergelijke vissen gevangen hebben, dienen een claimformulier aan te vragen 
bij de ISFC en, wanneer deze claim goedgekeurd wordt, zullen ze een certificaat uitgereikt 
krijgen tijdens een speciale awards-ceremonie die elk jaar gehouden wordt. Veel schippers zijn 
experts in het gericht vissen op specimen vissoorten en kunnen de sportvisser assisteren bij het 
indienen van een claim. De ISFC produceert ook jaarlijks een rapport, waarin een overzicht te 
vinden is van alle specimen vissen die in de loop van het jaar gevangen zijn. Om hun naam in dit 
rapport te krijgen, betekent een mijlpaal voor veel sportvissers. Voor meer informatie kijk je op:  
http://irish-trophy-fish.com/.

VERDERE INFORMATIE
Informatie over sportvissen

Deze brochure bevat een basisintroductie voor het charterbootvissen in Ierland en biedt een kaart 
met een aantal van de belangrijkste havens voor de charterbootvisserij. Er zijn echter nog andere 
hulpmiddelen waar je gedetailleerde en up-to-date informatie over het sportvissen kunt vinden.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangstrap-
porten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse 
Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, 
deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote 
hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over 
zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:
Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; 
Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; 
Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 
vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst 
niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

IERS SPORTVIS MERKPROGRAMMA
Veel Ierse charterschippers en een aantal individuele vissers participeren vrijwillig in het 
‘National Marine Sportfish Tagging and Conservation Programme’ dat ingesteld is door Inland 
Fisheries Ireland. Het programma is ontworpen om gegevens te verzamelen over de gewoonten 
en bewegingen van die vissoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden door overbevissing, 
met name de kraakbeenachtige vissen (haaien, vleten en roggen) die erg belangrijk zijn voor 
de sportvisindustrie in Ierland. De vissen worden gemeten, het geslacht wordt bepaald en de 
vis wordt voorzien van een merkteken in de vin, voordat deze levend teruggezet wordt in het 
water. De informatie die verzameld is, wordt dan overgebracht naar een database op het 
hoofdkwartier van Inland Fisheries Ireland in Dublin. Er zijn merkjes teruggestuurd van over de 
gehele Atlantische Oceaan, van plekken zo ver uit elkaar als Barbados, Long Island, de Azoren, 
de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. Sportvissers worden verzocht om de schippers 
te assisteren, waar mogelijk, door het terugzetten van alle kraakbeenachtige vissoorten en 
door alle andere vissen die je niet mee wilt nemen weer levend terug te zetten in zee. Uit de 
resultaten van de merkprogramma’s blijkt, dat voor verschillende vissoorten het gevaar bestaat 
dat ze te zwaar bevist worden op de traditionele sportvisgronden.

INTRODUCTIE

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande 
bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers 
dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor 
publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablisse-
ment of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning
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Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

CHARTERBOOTVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan-
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/yynzh9zj 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info
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Er dient opgemerkt te worden dat alle sportvissers, die de zee op gaan in kleine boten (minder dan 
zeven meter lang), wettelijk verplicht zijn om doorlopend een reddingsvest te dragen. Alle sportviss-
ers aan boord van een charterboot met een licentie moeten toegang hebben tot een reddingsvest 
en alle charterboten hebben deze aan boord. Echter, vanwege de kans op beschadiging, reiken 
schippers vaak geen reddingsvesten uit onder normale omstandigheden (zonder noodsituatie). Het 
wordt daarom sterk aangeraden om als sportvisser je eigen, draagbare reddingsvest mee te ne-
men bij het chartervissen en deze te dragen zolang je aan boord bent. Het is ook goed om als 
sportvisser het weer in de gaten te houden en de juiste kleding te dragen die past bij de heersende 
omstandigheden. Mensen die last kunnen krijgen van zeeziekte wordt aangeraden om medicatie 
mee te nemen die de effecten verzacht. Voor verdere informatie over de veiligheid tijdens het 
vissen, ga je naar: www.fishinginireland.info/safety.htm. 

DE GETIJDEN
De Ierse kust heeft te maken met twee keer hoog water en twee keer laag water in een periode 
van 24 uur en 50 minuten. Getijdentabellen zijn te betrekken bij de meeste hengelsportzaken in 
kustplaatsen, in zaken met benodigdheden voor de watersport of door contact op te nemen met 
Dublin Port Company, Port Centre, Alexandra Road, Dublin 1, Ierland. 

Email: info@dublinport.ie Website: www.dublinport.ie Tel. +353 (0)1 - 887 6000.

WEERSVOORUITZICHTEN
Weersvoorspellingen worden afgedrukt in alle dagelijks uitgebrachte kranten in Ierland, 
de vooruitzichten voor de kustgebieden zijn te horen op RTE Radio 1 om 06.02, 12.53, 
16.55 & 23.55 uur. Je vindt RTE Radio 1 tussen 88 en 90 op de FM. Uitgebreide 
weerberichten worden ook getoond op RTE 1 televisie om 18.50, 21.25 en 24.00 uur. 
Gedetailleerde weersvoorspellingen zijn verder te vinden op de Met Eireann website: 
www.met.ie.

REGULERING, BESCHERMING EN CATCH & RELEASE
Er zijn naar verhouding weinig reglementen rondom het zeevissen in Ierland, maar er 
bestaan bepaalde restricties voor sommige vissoorten waar de sportvisser van op de 
hoogte moet zijn. Er is een staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op zeeforel 
(& zalm), daarnaast is er ook een speciale vergunning vereist om op blauwvintonijn te 
mogen vissen. Zeebaars is onderhevig aan regelgeving op het gebied van seizoenen 
en formaten. Haringhaai, vleet, witte rog, golfrog en zeeëngel worden alle beschou-
wd als bedreigde vissoorten en dienen zo snel mogelijk na de vangst weer teruggezet 
te worden. Voor meer informatie over reglementen voor het sportvissen kijk je op:
www.fishinginireland.info/regulations.htm.
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en 
conserveren, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. De be-
standen van de meeste zeevissoorten gaan al vele jaren achteruit en het is daarom niet 
langer mogelijk dat sportvissers alles dat ze vangen mee naar de wal nemen. Om deze 
reden vragen we alle sportvissers om Catch & Release toe te passen voor het overgrote 
deel van de vissen die ze vangen. Leg een eventuele trofeevis vast met een snelle foto en 
zet deze dan weer voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Het eiland Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het 
zeevissen in Europa en de kwaliteit van de diepzeevisserij blijft sportvissers van over de gehele 
wereld aanlokken naar de Ierse kusten. Met haar bulderende surfstranden, kilometers aan 
indrukwekkende zeekliffen, de honderden kalme baaien en lagunes en de ruim 3000 kilometer 
lange kustlijn, behoort de Ierse kust tot de meest gevarieerde en spectaculaire van Europa. De 
veelzijdige natuur van de kustlijn, gecombineerd met Ierland’s unieke geografische ligging, aan 
de rand van het Europese continentale plat, waar de wateren onder de kust opgewarmd worden 
door de Noord-Atlantische stroming, leveren een bijbehorend zeeleven op dat extreem rijk en 
gevarieerd is. Alles bij elkaar levert dit een perfect milieu op voor de vissen en bezoekende 
sportvissers kun zich richten op circa 80 verschillende vissoorten. Je kunt daarbij zowel slijmvissen 
van een paar gram verwachten als tot ruim 400 kilogram zware blauwvintonijnen!

IERLAND’S CHARTERVLOOT
Ierland’s reputatie als een uitstekende bestemming voor het diepzeevissen is gebaseerd op 
de kwaliteit van de vloot aan charterboten. Deze bestaat doorgaans uit speciaal voor de 
sportvisserij gebouwde boten van negen of meer meter lang, met een capaciteit om maximaal 
twaalf passagiers tot 48 kilometer uit de kust te brengen. Er zijn op dit moment meer dan 100, 
topkwaliteit, door de staat gecertificeerde, charterboten die langs de gehele kust verdeeld 

zijn en die een veelzijdig aanbod aan diepzeevisserij-belevenissen kunnen bieden. Een 
lijst met alle geregistreerde en verzekerde diepzee-visboten is beschikbaar onder:  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm terwijl een Google-kaart met hun 
locaties te vinden is onder: https://tinyurl.com/yynzh9zj. 
Het vissen vanaf een charterboot is geschikt voor zowel nieuwkomers als ervaren sportvissers 
en het is een van de gemakkelijkste manieren om te beginnen met sportvissen, wanneer je 
nieuw bent binnen deze sport. Voor de complete nieuwkomer heeft de schipper normaal 
gesproken hengeluitrustingen te huur, hij helpt je bij het opbouwen van de montages en 
vertelt hoe je deze in moet zetten, zodat je binnen korte tijd je eerste vissen zult vangen. 
De meer ervaren sportvissers kunnen een praatje maken met de schipper en zo een plan 
opstellen met de vissoorten waarop ze zich willen richten en hoe ze deze het beste kunnen 
bevissen. Voor de specialisten die jacht maken op vissen van trofeeformaat, de meeste 
schippers hebben kennis over een groot aantal stekken, de kennis hoe deze te bevissen en 
dit is een grote hulp bij het vangen van een specimen vissoort.
Het charterbootvissen is ook een erg sociale ervaring, het is levendig en interessant zelfs 
voordat de eerste lijn te water gaat. De schipper stelt een groep sportvissers samen die 
elkaar al dan niet kennen bij het begin van de dag, maar die elkaar zeer goed hebben 
leren kennen tegen het einde van de dag, vooral wanneer er een of meerdere specimen 
vissen tot de vangsten behoren. De schippers beschikken over een goed geoutilleerde boot 
en velen zijn afkomstig uit meerdere generaties vissers, hun kennis van de zee is zowel 
instinctief als gebaseerd op feiten. Veel lokale verhalen passeren de revue op zo’n dag 
en dit wordt voortgezet in de avonduren, wanneer de boot aangemeerd is en het gehele 
gezelschap zich verplaatst naar een pub aan de kust...

CERTIFICERING & VEILIGHEID
Het is belangrijk, tegen de tijd dat je de boot vastlegt, om te checken met je schipper welk 
type licentie hij in bezit heeft en om bevestigd te krijgen dat hij volledig verzekerd is. Het zou 
geen probleem moeten zijn om een kopie van de verzekering via email te ontvangen. Alle li-
centies hebben bepaalde restricties betreffende de afstanden die een boot vanuit de haven af 
kan leggen, dit kan beperkingen inhouden voor de visserij die je voor ogen had, maar ook, veel 
serieuzer, een gevaar inhouden voor je veiligheid, wanneer de boot een grotere afstand aflegt 
dan volgens de licentie toegestaan is. Wanneer je aan boord gaat, is het goed om te checken 
of de licentie zichtbaar aangebracht is aan beide zijden van het stuurhuis, dit in de vorm van 
een officiële schijf. De volledige licentie moet eveneens voor inspectie aan boord beschikbaar 
zijn. De belangrijkste visbootlicenties zijn P3 (je kunt tot vijf kilometer uit de kust vissen) of P5 
(normaal gesproken gelimiteerd tot 48 kilometer). De volledige details zijn beschikbaar onder:  
http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0.

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE
De vangst van een ‘specimen vis’ is iets wat veel sportvissers graag willen bereiken, en, omdat 
er zoveel vissoorten beschikbaar zijn, is het charterbootvissen een van de eenvoudigste en beste 
manieren om dit doel te bereiken. Het ‘Irish Specimen Fish Committee (ISFC)’ is een onafhankelijk 
orgaan dat een drempel qua formaat ingesteld heeft voor de verschillende vissoorten. Ze 
verifieert en publiceert de vangsten van vissen groter dan de aangegeven drempel qua 
formaat (deze worden specimen vissen genoemd), die gevangen worden met hengel en lijn door 
sportvissers in Ierland. De ISFC ratificeert ook Ierse recordvissen die met de hengel gevangen 
zijn. Mensen die dergelijke vissen gevangen hebben, dienen een claimformulier aan te vragen 
bij de ISFC en, wanneer deze claim goedgekeurd wordt, zullen ze een certificaat uitgereikt 
krijgen tijdens een speciale awards-ceremonie die elk jaar gehouden wordt. Veel schippers zijn 
experts in het gericht vissen op specimen vissoorten en kunnen de sportvisser assisteren bij het 
indienen van een claim. De ISFC produceert ook jaarlijks een rapport, waarin een overzicht te 
vinden is van alle specimen vissen die in de loop van het jaar gevangen zijn. Om hun naam in dit 
rapport te krijgen, betekent een mijlpaal voor veel sportvissers. Voor meer informatie kijk je op:  
http://irish-trophy-fish.com/.

VERDERE INFORMATIE
Informatie over sportvissen

Deze brochure bevat een basisintroductie voor het charterbootvissen in Ierland en biedt een kaart 
met een aantal van de belangrijkste havens voor de charterbootvisserij. Er zijn echter nog andere 
hulpmiddelen waar je gedetailleerde en up-to-date informatie over het sportvissen kunt vinden.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangstrap-
porten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse 
Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, 
deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote 
hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over 
zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:
Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; 
Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; 
Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 
vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst 
niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

IERS SPORTVIS MERKPROGRAMMA
Veel Ierse charterschippers en een aantal individuele vissers participeren vrijwillig in het 
‘National Marine Sportfish Tagging and Conservation Programme’ dat ingesteld is door Inland 
Fisheries Ireland. Het programma is ontworpen om gegevens te verzamelen over de gewoonten 
en bewegingen van die vissoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden door overbevissing, 
met name de kraakbeenachtige vissen (haaien, vleten en roggen) die erg belangrijk zijn voor 
de sportvisindustrie in Ierland. De vissen worden gemeten, het geslacht wordt bepaald en de 
vis wordt voorzien van een merkteken in de vin, voordat deze levend teruggezet wordt in het 
water. De informatie die verzameld is, wordt dan overgebracht naar een database op het 
hoofdkwartier van Inland Fisheries Ireland in Dublin. Er zijn merkjes teruggestuurd van over de 
gehele Atlantische Oceaan, van plekken zo ver uit elkaar als Barbados, Long Island, de Azoren, 
de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. Sportvissers worden verzocht om de schippers 
te assisteren, waar mogelijk, door het terugzetten van alle kraakbeenachtige vissoorten en 
door alle andere vissen die je niet mee wilt nemen weer levend terug te zetten in zee. Uit de 
resultaten van de merkprogramma’s blijkt, dat voor verschillende vissoorten het gevaar bestaat 
dat ze te zwaar bevist worden op de traditionele sportvisgronden.

INTRODUCTIE

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande 
bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers 
dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor 
publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablisse-
ment of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 009 
Foto’s geleverd door: Michael McVeigh, Bram Bokkers, & Shane O’Reilly. 
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.

Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

CHARTERBOOTVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan-
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/yynzh9zj 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish

2014



Er dient opgemerkt te worden dat alle sportvissers, die de zee op gaan in kleine boten (minder dan 
zeven meter lang), wettelijk verplicht zijn om doorlopend een reddingsvest te dragen. Alle sportviss-
ers aan boord van een charterboot met een licentie moeten toegang hebben tot een reddingsvest 
en alle charterboten hebben deze aan boord. Echter, vanwege de kans op beschadiging, reiken 
schippers vaak geen reddingsvesten uit onder normale omstandigheden (zonder noodsituatie). Het 
wordt daarom sterk aangeraden om als sportvisser je eigen, draagbare reddingsvest mee te ne-
men bij het chartervissen en deze te dragen zolang je aan boord bent. Het is ook goed om als 
sportvisser het weer in de gaten te houden en de juiste kleding te dragen die past bij de heersende 
omstandigheden. Mensen die last kunnen krijgen van zeeziekte wordt aangeraden om medicatie 
mee te nemen die de effecten verzacht. Voor verdere informatie over de veiligheid tijdens het 
vissen, ga je naar: www.fishinginireland.info/safety.htm. 

DE GETIJDEN
De Ierse kust heeft te maken met twee keer hoog water en twee keer laag water in een periode 
van 24 uur en 50 minuten. Getijdentabellen zijn te betrekken bij de meeste hengelsportzaken in 
kustplaatsen, in zaken met benodigdheden voor de watersport of door contact op te nemen met 
Dublin Port Company, Port Centre, Alexandra Road, Dublin 1, Ierland. 

Email: info@dublinport.ie Website: www.dublinport.ie Tel. +353 (0)1 - 887 6000.

WEERSVOORUITZICHTEN
Weersvoorspellingen worden afgedrukt in alle dagelijks uitgebrachte kranten in Ierland, 
de vooruitzichten voor de kustgebieden zijn te horen op RTE Radio 1 om 06.02, 12.53, 
16.55 & 23.55 uur. Je vindt RTE Radio 1 tussen 88 en 90 op de FM. Uitgebreide 
weerberichten worden ook getoond op RTE 1 televisie om 18.50, 21.25 en 24.00 uur. 
Gedetailleerde weersvoorspellingen zijn verder te vinden op de Met Eireann website: 
www.met.ie.

REGULERING, BESCHERMING EN CATCH & RELEASE
Er zijn naar verhouding weinig reglementen rondom het zeevissen in Ierland, maar er 
bestaan bepaalde restricties voor sommige vissoorten waar de sportvisser van op de 
hoogte moet zijn. Er is een staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op zeeforel 
(& zalm), daarnaast is er ook een speciale vergunning vereist om op blauwvintonijn te 
mogen vissen. Zeebaars is onderhevig aan regelgeving op het gebied van seizoenen 
en formaten. Haringhaai, vleet, witte rog, golfrog en zeeëngel worden alle beschou-
wd als bedreigde vissoorten en dienen zo snel mogelijk na de vangst weer teruggezet 
te worden. Voor meer informatie over reglementen voor het sportvissen kijk je op:
www.fishinginireland.info/regulations.htm.
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en 
conserveren, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. De be-
standen van de meeste zeevissoorten gaan al vele jaren achteruit en het is daarom niet 
langer mogelijk dat sportvissers alles dat ze vangen mee naar de wal nemen. Om deze 
reden vragen we alle sportvissers om Catch & Release toe te passen voor het overgrote 
deel van de vissen die ze vangen. Leg een eventuele trofeevis vast met een snelle foto en 
zet deze dan weer voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Het eiland Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het 
zeevissen in Europa en de kwaliteit van de diepzeevisserij blijft sportvissers van over de gehele 
wereld aanlokken naar de Ierse kusten. Met haar bulderende surfstranden, kilometers aan 
indrukwekkende zeekliffen, de honderden kalme baaien en lagunes en de ruim 3000 kilometer 
lange kustlijn, behoort de Ierse kust tot de meest gevarieerde en spectaculaire van Europa. De 
veelzijdige natuur van de kustlijn, gecombineerd met Ierland’s unieke geografische ligging, aan 
de rand van het Europese continentale plat, waar de wateren onder de kust opgewarmd worden 
door de Noord-Atlantische stroming, leveren een bijbehorend zeeleven op dat extreem rijk en 
gevarieerd is. Alles bij elkaar levert dit een perfect milieu op voor de vissen en bezoekende 
sportvissers kun zich richten op circa 80 verschillende vissoorten. Je kunt daarbij zowel slijmvissen 
van een paar gram verwachten als tot ruim 400 kilogram zware blauwvintonijnen!

IERLAND’S CHARTERVLOOT
Ierland’s reputatie als een uitstekende bestemming voor het diepzeevissen is gebaseerd op 
de kwaliteit van de vloot aan charterboten. Deze bestaat doorgaans uit speciaal voor de 
sportvisserij gebouwde boten van negen of meer meter lang, met een capaciteit om maximaal 
twaalf passagiers tot 48 kilometer uit de kust te brengen. Er zijn op dit moment meer dan 100, 
topkwaliteit, door de staat gecertificeerde, charterboten die langs de gehele kust verdeeld 

zijn en die een veelzijdig aanbod aan diepzeevisserij-belevenissen kunnen bieden. Een 
lijst met alle geregistreerde en verzekerde diepzee-visboten is beschikbaar onder:  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm terwijl een Google-kaart met hun 
locaties te vinden is onder: https://tinyurl.com/yynzh9zj. 
Het vissen vanaf een charterboot is geschikt voor zowel nieuwkomers als ervaren sportvissers 
en het is een van de gemakkelijkste manieren om te beginnen met sportvissen, wanneer je 
nieuw bent binnen deze sport. Voor de complete nieuwkomer heeft de schipper normaal 
gesproken hengeluitrustingen te huur, hij helpt je bij het opbouwen van de montages en 
vertelt hoe je deze in moet zetten, zodat je binnen korte tijd je eerste vissen zult vangen. 
De meer ervaren sportvissers kunnen een praatje maken met de schipper en zo een plan 
opstellen met de vissoorten waarop ze zich willen richten en hoe ze deze het beste kunnen 
bevissen. Voor de specialisten die jacht maken op vissen van trofeeformaat, de meeste 
schippers hebben kennis over een groot aantal stekken, de kennis hoe deze te bevissen en 
dit is een grote hulp bij het vangen van een specimen vissoort.
Het charterbootvissen is ook een erg sociale ervaring, het is levendig en interessant zelfs 
voordat de eerste lijn te water gaat. De schipper stelt een groep sportvissers samen die 
elkaar al dan niet kennen bij het begin van de dag, maar die elkaar zeer goed hebben 
leren kennen tegen het einde van de dag, vooral wanneer er een of meerdere specimen 
vissen tot de vangsten behoren. De schippers beschikken over een goed geoutilleerde boot 
en velen zijn afkomstig uit meerdere generaties vissers, hun kennis van de zee is zowel 
instinctief als gebaseerd op feiten. Veel lokale verhalen passeren de revue op zo’n dag 
en dit wordt voortgezet in de avonduren, wanneer de boot aangemeerd is en het gehele 
gezelschap zich verplaatst naar een pub aan de kust...

CERTIFICERING & VEILIGHEID
Het is belangrijk, tegen de tijd dat je de boot vastlegt, om te checken met je schipper welk 
type licentie hij in bezit heeft en om bevestigd te krijgen dat hij volledig verzekerd is. Het zou 
geen probleem moeten zijn om een kopie van de verzekering via email te ontvangen. Alle li-
centies hebben bepaalde restricties betreffende de afstanden die een boot vanuit de haven af 
kan leggen, dit kan beperkingen inhouden voor de visserij die je voor ogen had, maar ook, veel 
serieuzer, een gevaar inhouden voor je veiligheid, wanneer de boot een grotere afstand aflegt 
dan volgens de licentie toegestaan is. Wanneer je aan boord gaat, is het goed om te checken 
of de licentie zichtbaar aangebracht is aan beide zijden van het stuurhuis, dit in de vorm van 
een officiële schijf. De volledige licentie moet eveneens voor inspectie aan boord beschikbaar 
zijn. De belangrijkste visbootlicenties zijn P3 (je kunt tot vijf kilometer uit de kust vissen) of P5 
(normaal gesproken gelimiteerd tot 48 kilometer). De volledige details zijn beschikbaar onder:  
http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0.

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE
De vangst van een ‘specimen vis’ is iets wat veel sportvissers graag willen bereiken, en, omdat 
er zoveel vissoorten beschikbaar zijn, is het charterbootvissen een van de eenvoudigste en beste 
manieren om dit doel te bereiken. Het ‘Irish Specimen Fish Committee (ISFC)’ is een onafhankelijk 
orgaan dat een drempel qua formaat ingesteld heeft voor de verschillende vissoorten. Ze 
verifieert en publiceert de vangsten van vissen groter dan de aangegeven drempel qua 
formaat (deze worden specimen vissen genoemd), die gevangen worden met hengel en lijn door 
sportvissers in Ierland. De ISFC ratificeert ook Ierse recordvissen die met de hengel gevangen 
zijn. Mensen die dergelijke vissen gevangen hebben, dienen een claimformulier aan te vragen 
bij de ISFC en, wanneer deze claim goedgekeurd wordt, zullen ze een certificaat uitgereikt 
krijgen tijdens een speciale awards-ceremonie die elk jaar gehouden wordt. Veel schippers zijn 
experts in het gericht vissen op specimen vissoorten en kunnen de sportvisser assisteren bij het 
indienen van een claim. De ISFC produceert ook jaarlijks een rapport, waarin een overzicht te 
vinden is van alle specimen vissen die in de loop van het jaar gevangen zijn. Om hun naam in dit 
rapport te krijgen, betekent een mijlpaal voor veel sportvissers. Voor meer informatie kijk je op:  
http://irish-trophy-fish.com/.

VERDERE INFORMATIE
Informatie over sportvissen

Deze brochure bevat een basisintroductie voor het charterbootvissen in Ierland en biedt een kaart 
met een aantal van de belangrijkste havens voor de charterbootvisserij. Er zijn echter nog andere 
hulpmiddelen waar je gedetailleerde en up-to-date informatie over het sportvissen kunt vinden.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangstrap-
porten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse 
Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, 
deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote 
hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over 
zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:
Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; 
Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; 
Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 
vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst 
niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

IERS SPORTVIS MERKPROGRAMMA
Veel Ierse charterschippers en een aantal individuele vissers participeren vrijwillig in het 
‘National Marine Sportfish Tagging and Conservation Programme’ dat ingesteld is door Inland 
Fisheries Ireland. Het programma is ontworpen om gegevens te verzamelen over de gewoonten 
en bewegingen van die vissoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden door overbevissing, 
met name de kraakbeenachtige vissen (haaien, vleten en roggen) die erg belangrijk zijn voor 
de sportvisindustrie in Ierland. De vissen worden gemeten, het geslacht wordt bepaald en de 
vis wordt voorzien van een merkteken in de vin, voordat deze levend teruggezet wordt in het 
water. De informatie die verzameld is, wordt dan overgebracht naar een database op het 
hoofdkwartier van Inland Fisheries Ireland in Dublin. Er zijn merkjes teruggestuurd van over de 
gehele Atlantische Oceaan, van plekken zo ver uit elkaar als Barbados, Long Island, de Azoren, 
de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. Sportvissers worden verzocht om de schippers 
te assisteren, waar mogelijk, door het terugzetten van alle kraakbeenachtige vissoorten en 
door alle andere vissen die je niet mee wilt nemen weer levend terug te zetten in zee. Uit de 
resultaten van de merkprogramma’s blijkt, dat voor verschillende vissoorten het gevaar bestaat 
dat ze te zwaar bevist worden op de traditionele sportvisgronden.

INTRODUCTIE

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande 
bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers 
dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor 
publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablisse-
ment of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 009 
Foto’s geleverd door: Michael McVeigh, Bram Bokkers, & Shane O’Reilly. 
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.

Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

CHARTERBOOTVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan-
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/yynzh9zj 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish

2014

Er dient opgemerkt te worden dat alle sportvissers, die de zee op gaan in kleine boten (minder dan 
zeven meter lang), wettelijk verplicht zijn om doorlopend een reddingsvest te dragen. Alle sportviss-
ers aan boord van een charterboot met een licentie moeten toegang hebben tot een reddingsvest 
en alle charterboten hebben deze aan boord. Echter, vanwege de kans op beschadiging, reiken 
schippers vaak geen reddingsvesten uit onder normale omstandigheden (zonder noodsituatie). Het 
wordt daarom sterk aangeraden om als sportvisser je eigen, draagbare reddingsvest mee te ne-
men bij het chartervissen en deze te dragen zolang je aan boord bent. Het is ook goed om als 
sportvisser het weer in de gaten te houden en de juiste kleding te dragen die past bij de heersende 
omstandigheden. Mensen die last kunnen krijgen van zeeziekte wordt aangeraden om medicatie 
mee te nemen die de effecten verzacht. Voor verdere informatie over de veiligheid tijdens het 
vissen, ga je naar: www.fishinginireland.info/safety.htm. 

DE GETIJDEN
De Ierse kust heeft te maken met twee keer hoog water en twee keer laag water in een periode 
van 24 uur en 50 minuten. Getijdentabellen zijn te betrekken bij de meeste hengelsportzaken in 
kustplaatsen, in zaken met benodigdheden voor de watersport of door contact op te nemen met 
Dublin Port Company, Port Centre, Alexandra Road, Dublin 1, Ierland. 

Email: info@dublinport.ie Website: www.dublinport.ie Tel. +353 (0)1 - 887 6000.

WEERSVOORUITZICHTEN
Weersvoorspellingen worden afgedrukt in alle dagelijks uitgebrachte kranten in Ierland, 
de vooruitzichten voor de kustgebieden zijn te horen op RTE Radio 1 om 06.02, 12.53, 
16.55 & 23.55 uur. Je vindt RTE Radio 1 tussen 88 en 90 op de FM. Uitgebreide 
weerberichten worden ook getoond op RTE 1 televisie om 18.50, 21.25 en 24.00 uur. 
Gedetailleerde weersvoorspellingen zijn verder te vinden op de Met Eireann website: 
www.met.ie.

REGULERING, BESCHERMING EN CATCH & RELEASE
Er zijn naar verhouding weinig reglementen rondom het zeevissen in Ierland, maar er 
bestaan bepaalde restricties voor sommige vissoorten waar de sportvisser van op de 
hoogte moet zijn. Er is een staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op zeeforel 
(& zalm), daarnaast is er ook een speciale vergunning vereist om op blauwvintonijn te 
mogen vissen. Zeebaars is onderhevig aan regelgeving op het gebied van seizoenen 
en formaten. Haringhaai, vleet, witte rog, golfrog en zeeëngel worden alle beschou-
wd als bedreigde vissoorten en dienen zo snel mogelijk na de vangst weer teruggezet 
te worden. Voor meer informatie over reglementen voor het sportvissen kijk je op:
www.fishinginireland.info/regulations.htm.
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en 
conserveren, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. De be-
standen van de meeste zeevissoorten gaan al vele jaren achteruit en het is daarom niet 
langer mogelijk dat sportvissers alles dat ze vangen mee naar de wal nemen. Om deze 
reden vragen we alle sportvissers om Catch & Release toe te passen voor het overgrote 
deel van de vissen die ze vangen. Leg een eventuele trofeevis vast met een snelle foto en 
zet deze dan weer voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Het eiland Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het 
zeevissen in Europa en de kwaliteit van de diepzeevisserij blijft sportvissers van over de gehele 
wereld aanlokken naar de Ierse kusten. Met haar bulderende surfstranden, kilometers aan 
indrukwekkende zeekliffen, de honderden kalme baaien en lagunes en de ruim 3000 kilometer 
lange kustlijn, behoort de Ierse kust tot de meest gevarieerde en spectaculaire van Europa. De 
veelzijdige natuur van de kustlijn, gecombineerd met Ierland’s unieke geografische ligging, aan 
de rand van het Europese continentale plat, waar de wateren onder de kust opgewarmd worden 
door de Noord-Atlantische stroming, leveren een bijbehorend zeeleven op dat extreem rijk en 
gevarieerd is. Alles bij elkaar levert dit een perfect milieu op voor de vissen en bezoekende 
sportvissers kun zich richten op circa 80 verschillende vissoorten. Je kunt daarbij zowel slijmvissen 
van een paar gram verwachten als tot ruim 400 kilogram zware blauwvintonijnen!

IERLAND’S CHARTERVLOOT
Ierland’s reputatie als een uitstekende bestemming voor het diepzeevissen is gebaseerd op 
de kwaliteit van de vloot aan charterboten. Deze bestaat doorgaans uit speciaal voor de 
sportvisserij gebouwde boten van negen of meer meter lang, met een capaciteit om maximaal 
twaalf passagiers tot 48 kilometer uit de kust te brengen. Er zijn op dit moment meer dan 100, 
topkwaliteit, door de staat gecertificeerde, charterboten die langs de gehele kust verdeeld 

zijn en die een veelzijdig aanbod aan diepzeevisserij-belevenissen kunnen bieden. Een 
lijst met alle geregistreerde en verzekerde diepzee-visboten is beschikbaar onder:  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm terwijl een Google-kaart met hun 
locaties te vinden is onder: https://tinyurl.com/yynzh9zj. 
Het vissen vanaf een charterboot is geschikt voor zowel nieuwkomers als ervaren sportvissers 
en het is een van de gemakkelijkste manieren om te beginnen met sportvissen, wanneer je 
nieuw bent binnen deze sport. Voor de complete nieuwkomer heeft de schipper normaal 
gesproken hengeluitrustingen te huur, hij helpt je bij het opbouwen van de montages en 
vertelt hoe je deze in moet zetten, zodat je binnen korte tijd je eerste vissen zult vangen. 
De meer ervaren sportvissers kunnen een praatje maken met de schipper en zo een plan 
opstellen met de vissoorten waarop ze zich willen richten en hoe ze deze het beste kunnen 
bevissen. Voor de specialisten die jacht maken op vissen van trofeeformaat, de meeste 
schippers hebben kennis over een groot aantal stekken, de kennis hoe deze te bevissen en 
dit is een grote hulp bij het vangen van een specimen vissoort.
Het charterbootvissen is ook een erg sociale ervaring, het is levendig en interessant zelfs 
voordat de eerste lijn te water gaat. De schipper stelt een groep sportvissers samen die 
elkaar al dan niet kennen bij het begin van de dag, maar die elkaar zeer goed hebben 
leren kennen tegen het einde van de dag, vooral wanneer er een of meerdere specimen 
vissen tot de vangsten behoren. De schippers beschikken over een goed geoutilleerde boot 
en velen zijn afkomstig uit meerdere generaties vissers, hun kennis van de zee is zowel 
instinctief als gebaseerd op feiten. Veel lokale verhalen passeren de revue op zo’n dag 
en dit wordt voortgezet in de avonduren, wanneer de boot aangemeerd is en het gehele 
gezelschap zich verplaatst naar een pub aan de kust...

CERTIFICERING & VEILIGHEID
Het is belangrijk, tegen de tijd dat je de boot vastlegt, om te checken met je schipper welk 
type licentie hij in bezit heeft en om bevestigd te krijgen dat hij volledig verzekerd is. Het zou 
geen probleem moeten zijn om een kopie van de verzekering via email te ontvangen. Alle li-
centies hebben bepaalde restricties betreffende de afstanden die een boot vanuit de haven af 
kan leggen, dit kan beperkingen inhouden voor de visserij die je voor ogen had, maar ook, veel 
serieuzer, een gevaar inhouden voor je veiligheid, wanneer de boot een grotere afstand aflegt 
dan volgens de licentie toegestaan is. Wanneer je aan boord gaat, is het goed om te checken 
of de licentie zichtbaar aangebracht is aan beide zijden van het stuurhuis, dit in de vorm van 
een officiële schijf. De volledige licentie moet eveneens voor inspectie aan boord beschikbaar 
zijn. De belangrijkste visbootlicenties zijn P3 (je kunt tot vijf kilometer uit de kust vissen) of P5 
(normaal gesproken gelimiteerd tot 48 kilometer). De volledige details zijn beschikbaar onder:  
http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0.

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE
De vangst van een ‘specimen vis’ is iets wat veel sportvissers graag willen bereiken, en, omdat 
er zoveel vissoorten beschikbaar zijn, is het charterbootvissen een van de eenvoudigste en beste 
manieren om dit doel te bereiken. Het ‘Irish Specimen Fish Committee (ISFC)’ is een onafhankelijk 
orgaan dat een drempel qua formaat ingesteld heeft voor de verschillende vissoorten. Ze 
verifieert en publiceert de vangsten van vissen groter dan de aangegeven drempel qua 
formaat (deze worden specimen vissen genoemd), die gevangen worden met hengel en lijn door 
sportvissers in Ierland. De ISFC ratificeert ook Ierse recordvissen die met de hengel gevangen 
zijn. Mensen die dergelijke vissen gevangen hebben, dienen een claimformulier aan te vragen 
bij de ISFC en, wanneer deze claim goedgekeurd wordt, zullen ze een certificaat uitgereikt 
krijgen tijdens een speciale awards-ceremonie die elk jaar gehouden wordt. Veel schippers zijn 
experts in het gericht vissen op specimen vissoorten en kunnen de sportvisser assisteren bij het 
indienen van een claim. De ISFC produceert ook jaarlijks een rapport, waarin een overzicht te 
vinden is van alle specimen vissen die in de loop van het jaar gevangen zijn. Om hun naam in dit 
rapport te krijgen, betekent een mijlpaal voor veel sportvissers. Voor meer informatie kijk je op:  
http://irish-trophy-fish.com/.

VERDERE INFORMATIE
Informatie over sportvissen

Deze brochure bevat een basisintroductie voor het charterbootvissen in Ierland en biedt een kaart 
met een aantal van de belangrijkste havens voor de charterbootvisserij. Er zijn echter nog andere 
hulpmiddelen waar je gedetailleerde en up-to-date informatie over het sportvissen kunt vinden.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangstrap-
porten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse 
Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, 
deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote 
hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over 
zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:
Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; 
Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; 
Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 
vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst 
niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

IERS SPORTVIS MERKPROGRAMMA
Veel Ierse charterschippers en een aantal individuele vissers participeren vrijwillig in het 
‘National Marine Sportfish Tagging and Conservation Programme’ dat ingesteld is door Inland 
Fisheries Ireland. Het programma is ontworpen om gegevens te verzamelen over de gewoonten 
en bewegingen van die vissoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden door overbevissing, 
met name de kraakbeenachtige vissen (haaien, vleten en roggen) die erg belangrijk zijn voor 
de sportvisindustrie in Ierland. De vissen worden gemeten, het geslacht wordt bepaald en de 
vis wordt voorzien van een merkteken in de vin, voordat deze levend teruggezet wordt in het 
water. De informatie die verzameld is, wordt dan overgebracht naar een database op het 
hoofdkwartier van Inland Fisheries Ireland in Dublin. Er zijn merkjes teruggestuurd van over de 
gehele Atlantische Oceaan, van plekken zo ver uit elkaar als Barbados, Long Island, de Azoren, 
de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. Sportvissers worden verzocht om de schippers 
te assisteren, waar mogelijk, door het terugzetten van alle kraakbeenachtige vissoorten en 
door alle andere vissen die je niet mee wilt nemen weer levend terug te zetten in zee. Uit de 
resultaten van de merkprogramma’s blijkt, dat voor verschillende vissoorten het gevaar bestaat 
dat ze te zwaar bevist worden op de traditionele sportvisgronden.

INTRODUCTIE

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande 
bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers 
dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor 
publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablisse-
ment of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning
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Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

CHARTERBOOTVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan-
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/yynzh9zj 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info
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Er dient opgemerkt te worden dat alle sportvissers, die de zee op gaan in kleine boten (minder dan 
zeven meter lang), wettelijk verplicht zijn om doorlopend een reddingsvest te dragen. Alle sportviss-
ers aan boord van een charterboot met een licentie moeten toegang hebben tot een reddingsvest 
en alle charterboten hebben deze aan boord. Echter, vanwege de kans op beschadiging, reiken 
schippers vaak geen reddingsvesten uit onder normale omstandigheden (zonder noodsituatie). Het 
wordt daarom sterk aangeraden om als sportvisser je eigen, draagbare reddingsvest mee te ne-
men bij het chartervissen en deze te dragen zolang je aan boord bent. Het is ook goed om als 
sportvisser het weer in de gaten te houden en de juiste kleding te dragen die past bij de heersende 
omstandigheden. Mensen die last kunnen krijgen van zeeziekte wordt aangeraden om medicatie 
mee te nemen die de effecten verzacht. Voor verdere informatie over de veiligheid tijdens het 
vissen, ga je naar: www.fishinginireland.info/safety.htm. 

DE GETIJDEN
De Ierse kust heeft te maken met twee keer hoog water en twee keer laag water in een periode 
van 24 uur en 50 minuten. Getijdentabellen zijn te betrekken bij de meeste hengelsportzaken in 
kustplaatsen, in zaken met benodigdheden voor de watersport of door contact op te nemen met 
Dublin Port Company, Port Centre, Alexandra Road, Dublin 1, Ierland. 

Email: info@dublinport.ie Website: www.dublinport.ie Tel. +353 (0)1 - 887 6000.

WEERSVOORUITZICHTEN
Weersvoorspellingen worden afgedrukt in alle dagelijks uitgebrachte kranten in Ierland, 
de vooruitzichten voor de kustgebieden zijn te horen op RTE Radio 1 om 06.02, 12.53, 
16.55 & 23.55 uur. Je vindt RTE Radio 1 tussen 88 en 90 op de FM. Uitgebreide 
weerberichten worden ook getoond op RTE 1 televisie om 18.50, 21.25 en 24.00 uur. 
Gedetailleerde weersvoorspellingen zijn verder te vinden op de Met Eireann website: 
www.met.ie.

REGULERING, BESCHERMING EN CATCH & RELEASE
Er zijn naar verhouding weinig reglementen rondom het zeevissen in Ierland, maar er 
bestaan bepaalde restricties voor sommige vissoorten waar de sportvisser van op de 
hoogte moet zijn. Er is een staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op zeeforel 
(& zalm), daarnaast is er ook een speciale vergunning vereist om op blauwvintonijn te 
mogen vissen. Zeebaars is onderhevig aan regelgeving op het gebied van seizoenen 
en formaten. Haringhaai, vleet, witte rog, golfrog en zeeëngel worden alle beschou-
wd als bedreigde vissoorten en dienen zo snel mogelijk na de vangst weer teruggezet 
te worden. Voor meer informatie over reglementen voor het sportvissen kijk je op:
www.fishinginireland.info/regulations.htm.
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en 
conserveren, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. De be-
standen van de meeste zeevissoorten gaan al vele jaren achteruit en het is daarom niet 
langer mogelijk dat sportvissers alles dat ze vangen mee naar de wal nemen. Om deze 
reden vragen we alle sportvissers om Catch & Release toe te passen voor het overgrote 
deel van de vissen die ze vangen. Leg een eventuele trofeevis vast met een snelle foto en 
zet deze dan weer voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Het eiland Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het 
zeevissen in Europa en de kwaliteit van de diepzeevisserij blijft sportvissers van over de gehele 
wereld aanlokken naar de Ierse kusten. Met haar bulderende surfstranden, kilometers aan 
indrukwekkende zeekliffen, de honderden kalme baaien en lagunes en de ruim 3000 kilometer 
lange kustlijn, behoort de Ierse kust tot de meest gevarieerde en spectaculaire van Europa. De 
veelzijdige natuur van de kustlijn, gecombineerd met Ierland’s unieke geografische ligging, aan 
de rand van het Europese continentale plat, waar de wateren onder de kust opgewarmd worden 
door de Noord-Atlantische stroming, leveren een bijbehorend zeeleven op dat extreem rijk en 
gevarieerd is. Alles bij elkaar levert dit een perfect milieu op voor de vissen en bezoekende 
sportvissers kun zich richten op circa 80 verschillende vissoorten. Je kunt daarbij zowel slijmvissen 
van een paar gram verwachten als tot ruim 400 kilogram zware blauwvintonijnen!

IERLAND’S CHARTERVLOOT
Ierland’s reputatie als een uitstekende bestemming voor het diepzeevissen is gebaseerd op 
de kwaliteit van de vloot aan charterboten. Deze bestaat doorgaans uit speciaal voor de 
sportvisserij gebouwde boten van negen of meer meter lang, met een capaciteit om maximaal 
twaalf passagiers tot 48 kilometer uit de kust te brengen. Er zijn op dit moment meer dan 100, 
topkwaliteit, door de staat gecertificeerde, charterboten die langs de gehele kust verdeeld 

zijn en die een veelzijdig aanbod aan diepzeevisserij-belevenissen kunnen bieden. Een 
lijst met alle geregistreerde en verzekerde diepzee-visboten is beschikbaar onder:  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm terwijl een Google-kaart met hun 
locaties te vinden is onder: https://tinyurl.com/yynzh9zj. 
Het vissen vanaf een charterboot is geschikt voor zowel nieuwkomers als ervaren sportvissers 
en het is een van de gemakkelijkste manieren om te beginnen met sportvissen, wanneer je 
nieuw bent binnen deze sport. Voor de complete nieuwkomer heeft de schipper normaal 
gesproken hengeluitrustingen te huur, hij helpt je bij het opbouwen van de montages en 
vertelt hoe je deze in moet zetten, zodat je binnen korte tijd je eerste vissen zult vangen. 
De meer ervaren sportvissers kunnen een praatje maken met de schipper en zo een plan 
opstellen met de vissoorten waarop ze zich willen richten en hoe ze deze het beste kunnen 
bevissen. Voor de specialisten die jacht maken op vissen van trofeeformaat, de meeste 
schippers hebben kennis over een groot aantal stekken, de kennis hoe deze te bevissen en 
dit is een grote hulp bij het vangen van een specimen vissoort.
Het charterbootvissen is ook een erg sociale ervaring, het is levendig en interessant zelfs 
voordat de eerste lijn te water gaat. De schipper stelt een groep sportvissers samen die 
elkaar al dan niet kennen bij het begin van de dag, maar die elkaar zeer goed hebben 
leren kennen tegen het einde van de dag, vooral wanneer er een of meerdere specimen 
vissen tot de vangsten behoren. De schippers beschikken over een goed geoutilleerde boot 
en velen zijn afkomstig uit meerdere generaties vissers, hun kennis van de zee is zowel 
instinctief als gebaseerd op feiten. Veel lokale verhalen passeren de revue op zo’n dag 
en dit wordt voortgezet in de avonduren, wanneer de boot aangemeerd is en het gehele 
gezelschap zich verplaatst naar een pub aan de kust...

CERTIFICERING & VEILIGHEID
Het is belangrijk, tegen de tijd dat je de boot vastlegt, om te checken met je schipper welk 
type licentie hij in bezit heeft en om bevestigd te krijgen dat hij volledig verzekerd is. Het zou 
geen probleem moeten zijn om een kopie van de verzekering via email te ontvangen. Alle li-
centies hebben bepaalde restricties betreffende de afstanden die een boot vanuit de haven af 
kan leggen, dit kan beperkingen inhouden voor de visserij die je voor ogen had, maar ook, veel 
serieuzer, een gevaar inhouden voor je veiligheid, wanneer de boot een grotere afstand aflegt 
dan volgens de licentie toegestaan is. Wanneer je aan boord gaat, is het goed om te checken 
of de licentie zichtbaar aangebracht is aan beide zijden van het stuurhuis, dit in de vorm van 
een officiële schijf. De volledige licentie moet eveneens voor inspectie aan boord beschikbaar 
zijn. De belangrijkste visbootlicenties zijn P3 (je kunt tot vijf kilometer uit de kust vissen) of P5 
(normaal gesproken gelimiteerd tot 48 kilometer). De volledige details zijn beschikbaar onder:  
http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0.

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE
De vangst van een ‘specimen vis’ is iets wat veel sportvissers graag willen bereiken, en, omdat 
er zoveel vissoorten beschikbaar zijn, is het charterbootvissen een van de eenvoudigste en beste 
manieren om dit doel te bereiken. Het ‘Irish Specimen Fish Committee (ISFC)’ is een onafhankelijk 
orgaan dat een drempel qua formaat ingesteld heeft voor de verschillende vissoorten. Ze 
verifieert en publiceert de vangsten van vissen groter dan de aangegeven drempel qua 
formaat (deze worden specimen vissen genoemd), die gevangen worden met hengel en lijn door 
sportvissers in Ierland. De ISFC ratificeert ook Ierse recordvissen die met de hengel gevangen 
zijn. Mensen die dergelijke vissen gevangen hebben, dienen een claimformulier aan te vragen 
bij de ISFC en, wanneer deze claim goedgekeurd wordt, zullen ze een certificaat uitgereikt 
krijgen tijdens een speciale awards-ceremonie die elk jaar gehouden wordt. Veel schippers zijn 
experts in het gericht vissen op specimen vissoorten en kunnen de sportvisser assisteren bij het 
indienen van een claim. De ISFC produceert ook jaarlijks een rapport, waarin een overzicht te 
vinden is van alle specimen vissen die in de loop van het jaar gevangen zijn. Om hun naam in dit 
rapport te krijgen, betekent een mijlpaal voor veel sportvissers. Voor meer informatie kijk je op:  
http://irish-trophy-fish.com/.

VERDERE INFORMATIE
Informatie over sportvissen

Deze brochure bevat een basisintroductie voor het charterbootvissen in Ierland en biedt een kaart 
met een aantal van de belangrijkste havens voor de charterbootvisserij. Er zijn echter nog andere 
hulpmiddelen waar je gedetailleerde en up-to-date informatie over het sportvissen kunt vinden.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangstrap-
porten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse 
Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, 
deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote 
hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over 
zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:
Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; 
Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; 
Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 
vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst 
niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

IERS SPORTVIS MERKPROGRAMMA
Veel Ierse charterschippers en een aantal individuele vissers participeren vrijwillig in het 
‘National Marine Sportfish Tagging and Conservation Programme’ dat ingesteld is door Inland 
Fisheries Ireland. Het programma is ontworpen om gegevens te verzamelen over de gewoonten 
en bewegingen van die vissoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden door overbevissing, 
met name de kraakbeenachtige vissen (haaien, vleten en roggen) die erg belangrijk zijn voor 
de sportvisindustrie in Ierland. De vissen worden gemeten, het geslacht wordt bepaald en de 
vis wordt voorzien van een merkteken in de vin, voordat deze levend teruggezet wordt in het 
water. De informatie die verzameld is, wordt dan overgebracht naar een database op het 
hoofdkwartier van Inland Fisheries Ireland in Dublin. Er zijn merkjes teruggestuurd van over de 
gehele Atlantische Oceaan, van plekken zo ver uit elkaar als Barbados, Long Island, de Azoren, 
de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. Sportvissers worden verzocht om de schippers 
te assisteren, waar mogelijk, door het terugzetten van alle kraakbeenachtige vissoorten en 
door alle andere vissen die je niet mee wilt nemen weer levend terug te zetten in zee. Uit de 
resultaten van de merkprogramma’s blijkt, dat voor verschillende vissoorten het gevaar bestaat 
dat ze te zwaar bevist worden op de traditionele sportvisgronden.

INTRODUCTIE

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande 
bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers 
dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor 
publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablisse-
ment of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.
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Er dient opgemerkt te worden dat alle sportvissers, die de zee op gaan in kleine boten (minder dan 
zeven meter lang), wettelijk verplicht zijn om doorlopend een reddingsvest te dragen. Alle sportviss-
ers aan boord van een charterboot met een licentie moeten toegang hebben tot een reddingsvest 
en alle charterboten hebben deze aan boord. Echter, vanwege de kans op beschadiging, reiken 
schippers vaak geen reddingsvesten uit onder normale omstandigheden (zonder noodsituatie). Het 
wordt daarom sterk aangeraden om als sportvisser je eigen, draagbare reddingsvest mee te ne-
men bij het chartervissen en deze te dragen zolang je aan boord bent. Het is ook goed om als 
sportvisser het weer in de gaten te houden en de juiste kleding te dragen die past bij de heersende 
omstandigheden. Mensen die last kunnen krijgen van zeeziekte wordt aangeraden om medicatie 
mee te nemen die de effecten verzacht. Voor verdere informatie over de veiligheid tijdens het 
vissen, ga je naar: www.fishinginireland.info/safety.htm. 

DE GETIJDEN
De Ierse kust heeft te maken met twee keer hoog water en twee keer laag water in een periode 
van 24 uur en 50 minuten. Getijdentabellen zijn te betrekken bij de meeste hengelsportzaken in 
kustplaatsen, in zaken met benodigdheden voor de watersport of door contact op te nemen met 
Dublin Port Company, Port Centre, Alexandra Road, Dublin 1, Ierland. 

Email: info@dublinport.ie Website: www.dublinport.ie Tel. +353 (0)1 - 887 6000.

WEERSVOORUITZICHTEN
Weersvoorspellingen worden afgedrukt in alle dagelijks uitgebrachte kranten in Ierland, 
de vooruitzichten voor de kustgebieden zijn te horen op RTE Radio 1 om 06.02, 12.53, 
16.55 & 23.55 uur. Je vindt RTE Radio 1 tussen 88 en 90 op de FM. Uitgebreide 
weerberichten worden ook getoond op RTE 1 televisie om 18.50, 21.25 en 24.00 uur. 
Gedetailleerde weersvoorspellingen zijn verder te vinden op de Met Eireann website: 
www.met.ie.

REGULERING, BESCHERMING EN CATCH & RELEASE
Er zijn naar verhouding weinig reglementen rondom het zeevissen in Ierland, maar er 
bestaan bepaalde restricties voor sommige vissoorten waar de sportvisser van op de 
hoogte moet zijn. Er is een staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op zeeforel 
(& zalm), daarnaast is er ook een speciale vergunning vereist om op blauwvintonijn te 
mogen vissen. Zeebaars is onderhevig aan regelgeving op het gebied van seizoenen 
en formaten. Haringhaai, vleet, witte rog, golfrog en zeeëngel worden alle beschou-
wd als bedreigde vissoorten en dienen zo snel mogelijk na de vangst weer teruggezet 
te worden. Voor meer informatie over reglementen voor het sportvissen kijk je op:
www.fishinginireland.info/regulations.htm.
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en 
conserveren, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. De be-
standen van de meeste zeevissoorten gaan al vele jaren achteruit en het is daarom niet 
langer mogelijk dat sportvissers alles dat ze vangen mee naar de wal nemen. Om deze 
reden vragen we alle sportvissers om Catch & Release toe te passen voor het overgrote 
deel van de vissen die ze vangen. Leg een eventuele trofeevis vast met een snelle foto en 
zet deze dan weer voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Het eiland Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het 
zeevissen in Europa en de kwaliteit van de diepzeevisserij blijft sportvissers van over de gehele 
wereld aanlokken naar de Ierse kusten. Met haar bulderende surfstranden, kilometers aan 
indrukwekkende zeekliffen, de honderden kalme baaien en lagunes en de ruim 3000 kilometer 
lange kustlijn, behoort de Ierse kust tot de meest gevarieerde en spectaculaire van Europa. De 
veelzijdige natuur van de kustlijn, gecombineerd met Ierland’s unieke geografische ligging, aan 
de rand van het Europese continentale plat, waar de wateren onder de kust opgewarmd worden 
door de Noord-Atlantische stroming, leveren een bijbehorend zeeleven op dat extreem rijk en 
gevarieerd is. Alles bij elkaar levert dit een perfect milieu op voor de vissen en bezoekende 
sportvissers kun zich richten op circa 80 verschillende vissoorten. Je kunt daarbij zowel slijmvissen 
van een paar gram verwachten als tot ruim 400 kilogram zware blauwvintonijnen!

IERLAND’S CHARTERVLOOT
Ierland’s reputatie als een uitstekende bestemming voor het diepzeevissen is gebaseerd op 
de kwaliteit van de vloot aan charterboten. Deze bestaat doorgaans uit speciaal voor de 
sportvisserij gebouwde boten van negen of meer meter lang, met een capaciteit om maximaal 
twaalf passagiers tot 48 kilometer uit de kust te brengen. Er zijn op dit moment meer dan 100, 
topkwaliteit, door de staat gecertificeerde, charterboten die langs de gehele kust verdeeld 

zijn en die een veelzijdig aanbod aan diepzeevisserij-belevenissen kunnen bieden. Een 
lijst met alle geregistreerde en verzekerde diepzee-visboten is beschikbaar onder:  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm terwijl een Google-kaart met hun 
locaties te vinden is onder: https://tinyurl.com/yynzh9zj. 
Het vissen vanaf een charterboot is geschikt voor zowel nieuwkomers als ervaren sportvissers 
en het is een van de gemakkelijkste manieren om te beginnen met sportvissen, wanneer je 
nieuw bent binnen deze sport. Voor de complete nieuwkomer heeft de schipper normaal 
gesproken hengeluitrustingen te huur, hij helpt je bij het opbouwen van de montages en 
vertelt hoe je deze in moet zetten, zodat je binnen korte tijd je eerste vissen zult vangen. 
De meer ervaren sportvissers kunnen een praatje maken met de schipper en zo een plan 
opstellen met de vissoorten waarop ze zich willen richten en hoe ze deze het beste kunnen 
bevissen. Voor de specialisten die jacht maken op vissen van trofeeformaat, de meeste 
schippers hebben kennis over een groot aantal stekken, de kennis hoe deze te bevissen en 
dit is een grote hulp bij het vangen van een specimen vissoort.
Het charterbootvissen is ook een erg sociale ervaring, het is levendig en interessant zelfs 
voordat de eerste lijn te water gaat. De schipper stelt een groep sportvissers samen die 
elkaar al dan niet kennen bij het begin van de dag, maar die elkaar zeer goed hebben 
leren kennen tegen het einde van de dag, vooral wanneer er een of meerdere specimen 
vissen tot de vangsten behoren. De schippers beschikken over een goed geoutilleerde boot 
en velen zijn afkomstig uit meerdere generaties vissers, hun kennis van de zee is zowel 
instinctief als gebaseerd op feiten. Veel lokale verhalen passeren de revue op zo’n dag 
en dit wordt voortgezet in de avonduren, wanneer de boot aangemeerd is en het gehele 
gezelschap zich verplaatst naar een pub aan de kust...

CERTIFICERING & VEILIGHEID
Het is belangrijk, tegen de tijd dat je de boot vastlegt, om te checken met je schipper welk 
type licentie hij in bezit heeft en om bevestigd te krijgen dat hij volledig verzekerd is. Het zou 
geen probleem moeten zijn om een kopie van de verzekering via email te ontvangen. Alle li-
centies hebben bepaalde restricties betreffende de afstanden die een boot vanuit de haven af 
kan leggen, dit kan beperkingen inhouden voor de visserij die je voor ogen had, maar ook, veel 
serieuzer, een gevaar inhouden voor je veiligheid, wanneer de boot een grotere afstand aflegt 
dan volgens de licentie toegestaan is. Wanneer je aan boord gaat, is het goed om te checken 
of de licentie zichtbaar aangebracht is aan beide zijden van het stuurhuis, dit in de vorm van 
een officiële schijf. De volledige licentie moet eveneens voor inspectie aan boord beschikbaar 
zijn. De belangrijkste visbootlicenties zijn P3 (je kunt tot vijf kilometer uit de kust vissen) of P5 
(normaal gesproken gelimiteerd tot 48 kilometer). De volledige details zijn beschikbaar onder:  
http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0.

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE
De vangst van een ‘specimen vis’ is iets wat veel sportvissers graag willen bereiken, en, omdat 
er zoveel vissoorten beschikbaar zijn, is het charterbootvissen een van de eenvoudigste en beste 
manieren om dit doel te bereiken. Het ‘Irish Specimen Fish Committee (ISFC)’ is een onafhankelijk 
orgaan dat een drempel qua formaat ingesteld heeft voor de verschillende vissoorten. Ze 
verifieert en publiceert de vangsten van vissen groter dan de aangegeven drempel qua 
formaat (deze worden specimen vissen genoemd), die gevangen worden met hengel en lijn door 
sportvissers in Ierland. De ISFC ratificeert ook Ierse recordvissen die met de hengel gevangen 
zijn. Mensen die dergelijke vissen gevangen hebben, dienen een claimformulier aan te vragen 
bij de ISFC en, wanneer deze claim goedgekeurd wordt, zullen ze een certificaat uitgereikt 
krijgen tijdens een speciale awards-ceremonie die elk jaar gehouden wordt. Veel schippers zijn 
experts in het gericht vissen op specimen vissoorten en kunnen de sportvisser assisteren bij het 
indienen van een claim. De ISFC produceert ook jaarlijks een rapport, waarin een overzicht te 
vinden is van alle specimen vissen die in de loop van het jaar gevangen zijn. Om hun naam in dit 
rapport te krijgen, betekent een mijlpaal voor veel sportvissers. Voor meer informatie kijk je op:  
http://irish-trophy-fish.com/.

VERDERE INFORMATIE
Informatie over sportvissen

Deze brochure bevat een basisintroductie voor het charterbootvissen in Ierland en biedt een kaart 
met een aantal van de belangrijkste havens voor de charterbootvisserij. Er zijn echter nog andere 
hulpmiddelen waar je gedetailleerde en up-to-date informatie over het sportvissen kunt vinden.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangstrap-
porten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse 
Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, 
deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote 
hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over 
zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:
Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; 
Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; 
Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 
vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst 
niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

IERS SPORTVIS MERKPROGRAMMA
Veel Ierse charterschippers en een aantal individuele vissers participeren vrijwillig in het 
‘National Marine Sportfish Tagging and Conservation Programme’ dat ingesteld is door Inland 
Fisheries Ireland. Het programma is ontworpen om gegevens te verzamelen over de gewoonten 
en bewegingen van die vissoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden door overbevissing, 
met name de kraakbeenachtige vissen (haaien, vleten en roggen) die erg belangrijk zijn voor 
de sportvisindustrie in Ierland. De vissen worden gemeten, het geslacht wordt bepaald en de 
vis wordt voorzien van een merkteken in de vin, voordat deze levend teruggezet wordt in het 
water. De informatie die verzameld is, wordt dan overgebracht naar een database op het 
hoofdkwartier van Inland Fisheries Ireland in Dublin. Er zijn merkjes teruggestuurd van over de 
gehele Atlantische Oceaan, van plekken zo ver uit elkaar als Barbados, Long Island, de Azoren, 
de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. Sportvissers worden verzocht om de schippers 
te assisteren, waar mogelijk, door het terugzetten van alle kraakbeenachtige vissoorten en 
door alle andere vissen die je niet mee wilt nemen weer levend terug te zetten in zee. Uit de 
resultaten van de merkprogramma’s blijkt, dat voor verschillende vissoorten het gevaar bestaat 
dat ze te zwaar bevist worden op de traditionele sportvisgronden.

INTRODUCTIE

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande 
bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers 
dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor 
publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablisse-
ment of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning
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Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

CHARTERBOOTVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan-
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/yynzh9zj 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info
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Er dient opgemerkt te worden dat alle sportvissers, die de zee op gaan in kleine boten (minder dan 
zeven meter lang), wettelijk verplicht zijn om doorlopend een reddingsvest te dragen. Alle sportviss-
ers aan boord van een charterboot met een licentie moeten toegang hebben tot een reddingsvest 
en alle charterboten hebben deze aan boord. Echter, vanwege de kans op beschadiging, reiken 
schippers vaak geen reddingsvesten uit onder normale omstandigheden (zonder noodsituatie). Het 
wordt daarom sterk aangeraden om als sportvisser je eigen, draagbare reddingsvest mee te ne-
men bij het chartervissen en deze te dragen zolang je aan boord bent. Het is ook goed om als 
sportvisser het weer in de gaten te houden en de juiste kleding te dragen die past bij de heersende 
omstandigheden. Mensen die last kunnen krijgen van zeeziekte wordt aangeraden om medicatie 
mee te nemen die de effecten verzacht. Voor verdere informatie over de veiligheid tijdens het 
vissen, ga je naar: www.fishinginireland.info/safety.htm. 

DE GETIJDEN
De Ierse kust heeft te maken met twee keer hoog water en twee keer laag water in een periode 
van 24 uur en 50 minuten. Getijdentabellen zijn te betrekken bij de meeste hengelsportzaken in 
kustplaatsen, in zaken met benodigdheden voor de watersport of door contact op te nemen met 
Dublin Port Company, Port Centre, Alexandra Road, Dublin 1, Ierland. 

Email: info@dublinport.ie Website: www.dublinport.ie Tel. +353 (0)1 - 887 6000.

WEERSVOORUITZICHTEN
Weersvoorspellingen worden afgedrukt in alle dagelijks uitgebrachte kranten in Ierland, 
de vooruitzichten voor de kustgebieden zijn te horen op RTE Radio 1 om 06.02, 12.53, 
16.55 & 23.55 uur. Je vindt RTE Radio 1 tussen 88 en 90 op de FM. Uitgebreide 
weerberichten worden ook getoond op RTE 1 televisie om 18.50, 21.25 en 24.00 uur. 
Gedetailleerde weersvoorspellingen zijn verder te vinden op de Met Eireann website: 
www.met.ie.

REGULERING, BESCHERMING EN CATCH & RELEASE
Er zijn naar verhouding weinig reglementen rondom het zeevissen in Ierland, maar er 
bestaan bepaalde restricties voor sommige vissoorten waar de sportvisser van op de 
hoogte moet zijn. Er is een staatsvergunning noodzakelijk voor het vissen op zeeforel 
(& zalm), daarnaast is er ook een speciale vergunning vereist om op blauwvintonijn te 
mogen vissen. Zeebaars is onderhevig aan regelgeving op het gebied van seizoenen 
en formaten. Haringhaai, vleet, witte rog, golfrog en zeeëngel worden alle beschou-
wd als bedreigde vissoorten en dienen zo snel mogelijk na de vangst weer teruggezet 
te worden. Voor meer informatie over reglementen voor het sportvissen kijk je op:
www.fishinginireland.info/regulations.htm.
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en 
conserveren, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. De be-
standen van de meeste zeevissoorten gaan al vele jaren achteruit en het is daarom niet 
langer mogelijk dat sportvissers alles dat ze vangen mee naar de wal nemen. Om deze 
reden vragen we alle sportvissers om Catch & Release toe te passen voor het overgrote 
deel van de vissen die ze vangen. Leg een eventuele trofeevis vast met een snelle foto en 
zet deze dan weer voorzichtig terug in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish.

Het eiland Ierland staat al lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het 
zeevissen in Europa en de kwaliteit van de diepzeevisserij blijft sportvissers van over de gehele 
wereld aanlokken naar de Ierse kusten. Met haar bulderende surfstranden, kilometers aan 
indrukwekkende zeekliffen, de honderden kalme baaien en lagunes en de ruim 3000 kilometer 
lange kustlijn, behoort de Ierse kust tot de meest gevarieerde en spectaculaire van Europa. De 
veelzijdige natuur van de kustlijn, gecombineerd met Ierland’s unieke geografische ligging, aan 
de rand van het Europese continentale plat, waar de wateren onder de kust opgewarmd worden 
door de Noord-Atlantische stroming, leveren een bijbehorend zeeleven op dat extreem rijk en 
gevarieerd is. Alles bij elkaar levert dit een perfect milieu op voor de vissen en bezoekende 
sportvissers kun zich richten op circa 80 verschillende vissoorten. Je kunt daarbij zowel slijmvissen 
van een paar gram verwachten als tot ruim 400 kilogram zware blauwvintonijnen!

IERLAND’S CHARTERVLOOT
Ierland’s reputatie als een uitstekende bestemming voor het diepzeevissen is gebaseerd op 
de kwaliteit van de vloot aan charterboten. Deze bestaat doorgaans uit speciaal voor de 
sportvisserij gebouwde boten van negen of meer meter lang, met een capaciteit om maximaal 
twaalf passagiers tot 48 kilometer uit de kust te brengen. Er zijn op dit moment meer dan 100, 
topkwaliteit, door de staat gecertificeerde, charterboten die langs de gehele kust verdeeld 

zijn en die een veelzijdig aanbod aan diepzeevisserij-belevenissen kunnen bieden. Een 
lijst met alle geregistreerde en verzekerde diepzee-visboten is beschikbaar onder:  
www.fishinginireland.info/charterboats/index.htm terwijl een Google-kaart met hun 
locaties te vinden is onder: https://tinyurl.com/yynzh9zj. 
Het vissen vanaf een charterboot is geschikt voor zowel nieuwkomers als ervaren sportvissers 
en het is een van de gemakkelijkste manieren om te beginnen met sportvissen, wanneer je 
nieuw bent binnen deze sport. Voor de complete nieuwkomer heeft de schipper normaal 
gesproken hengeluitrustingen te huur, hij helpt je bij het opbouwen van de montages en 
vertelt hoe je deze in moet zetten, zodat je binnen korte tijd je eerste vissen zult vangen. 
De meer ervaren sportvissers kunnen een praatje maken met de schipper en zo een plan 
opstellen met de vissoorten waarop ze zich willen richten en hoe ze deze het beste kunnen 
bevissen. Voor de specialisten die jacht maken op vissen van trofeeformaat, de meeste 
schippers hebben kennis over een groot aantal stekken, de kennis hoe deze te bevissen en 
dit is een grote hulp bij het vangen van een specimen vissoort.
Het charterbootvissen is ook een erg sociale ervaring, het is levendig en interessant zelfs 
voordat de eerste lijn te water gaat. De schipper stelt een groep sportvissers samen die 
elkaar al dan niet kennen bij het begin van de dag, maar die elkaar zeer goed hebben 
leren kennen tegen het einde van de dag, vooral wanneer er een of meerdere specimen 
vissen tot de vangsten behoren. De schippers beschikken over een goed geoutilleerde boot 
en velen zijn afkomstig uit meerdere generaties vissers, hun kennis van de zee is zowel 
instinctief als gebaseerd op feiten. Veel lokale verhalen passeren de revue op zo’n dag 
en dit wordt voortgezet in de avonduren, wanneer de boot aangemeerd is en het gehele 
gezelschap zich verplaatst naar een pub aan de kust...

CERTIFICERING & VEILIGHEID
Het is belangrijk, tegen de tijd dat je de boot vastlegt, om te checken met je schipper welk 
type licentie hij in bezit heeft en om bevestigd te krijgen dat hij volledig verzekerd is. Het zou 
geen probleem moeten zijn om een kopie van de verzekering via email te ontvangen. Alle li-
centies hebben bepaalde restricties betreffende de afstanden die een boot vanuit de haven af 
kan leggen, dit kan beperkingen inhouden voor de visserij die je voor ogen had, maar ook, veel 
serieuzer, een gevaar inhouden voor je veiligheid, wanneer de boot een grotere afstand aflegt 
dan volgens de licentie toegestaan is. Wanneer je aan boord gaat, is het goed om te checken 
of de licentie zichtbaar aangebracht is aan beide zijden van het stuurhuis, dit in de vorm van 
een officiële schijf. De volledige licentie moet eveneens voor inspectie aan boord beschikbaar 
zijn. De belangrijkste visbootlicenties zijn P3 (je kunt tot vijf kilometer uit de kust vissen) of P5 
(normaal gesproken gelimiteerd tot 48 kilometer). De volledige details zijn beschikbaar onder:  
http://www.dttas.ie/maritime/english/passenger-boat-regulations-0.

IRISH SPECIMEN FISH COMMITTEE
De vangst van een ‘specimen vis’ is iets wat veel sportvissers graag willen bereiken, en, omdat 
er zoveel vissoorten beschikbaar zijn, is het charterbootvissen een van de eenvoudigste en beste 
manieren om dit doel te bereiken. Het ‘Irish Specimen Fish Committee (ISFC)’ is een onafhankelijk 
orgaan dat een drempel qua formaat ingesteld heeft voor de verschillende vissoorten. Ze 
verifieert en publiceert de vangsten van vissen groter dan de aangegeven drempel qua 
formaat (deze worden specimen vissen genoemd), die gevangen worden met hengel en lijn door 
sportvissers in Ierland. De ISFC ratificeert ook Ierse recordvissen die met de hengel gevangen 
zijn. Mensen die dergelijke vissen gevangen hebben, dienen een claimformulier aan te vragen 
bij de ISFC en, wanneer deze claim goedgekeurd wordt, zullen ze een certificaat uitgereikt 
krijgen tijdens een speciale awards-ceremonie die elk jaar gehouden wordt. Veel schippers zijn 
experts in het gericht vissen op specimen vissoorten en kunnen de sportvisser assisteren bij het 
indienen van een claim. De ISFC produceert ook jaarlijks een rapport, waarin een overzicht te 
vinden is van alle specimen vissen die in de loop van het jaar gevangen zijn. Om hun naam in dit 
rapport te krijgen, betekent een mijlpaal voor veel sportvissers. Voor meer informatie kijk je op:  
http://irish-trophy-fish.com/.

VERDERE INFORMATIE
Informatie over sportvissen

Deze brochure bevat een basisintroductie voor het charterbootvissen in Ierland en biedt een kaart 
met een aantal van de belangrijkste havens voor de charterbootvisserij. Er zijn echter nog andere 
hulpmiddelen waar je gedetailleerde en up-to-date informatie over het sportvissen kunt vinden.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangstrap-
porten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse 
Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, 
deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote 
hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over 
zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland. 

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van ‘Leave No Trace Ireland’:
Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken; 
Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt; 
Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 
vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst 
niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

IERS SPORTVIS MERKPROGRAMMA
Veel Ierse charterschippers en een aantal individuele vissers participeren vrijwillig in het 
‘National Marine Sportfish Tagging and Conservation Programme’ dat ingesteld is door Inland 
Fisheries Ireland. Het programma is ontworpen om gegevens te verzamelen over de gewoonten 
en bewegingen van die vissoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden door overbevissing, 
met name de kraakbeenachtige vissen (haaien, vleten en roggen) die erg belangrijk zijn voor 
de sportvisindustrie in Ierland. De vissen worden gemeten, het geslacht wordt bepaald en de 
vis wordt voorzien van een merkteken in de vin, voordat deze levend teruggezet wordt in het 
water. De informatie die verzameld is, wordt dan overgebracht naar een database op het 
hoofdkwartier van Inland Fisheries Ireland in Dublin. Er zijn merkjes teruggestuurd van over de 
gehele Atlantische Oceaan, van plekken zo ver uit elkaar als Barbados, Long Island, de Azoren, 
de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. Sportvissers worden verzocht om de schippers 
te assisteren, waar mogelijk, door het terugzetten van alle kraakbeenachtige vissoorten en 
door alle andere vissen die je niet mee wilt nemen weer levend terug te zetten in zee. Uit de 
resultaten van de merkprogramma’s blijkt, dat voor verschillende vissoorten het gevaar bestaat 
dat ze te zwaar bevist worden op de traditionele sportvisgronden.

INTRODUCTIE

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande 
bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers 
dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor 
publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablisse-
ment of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 009 
Foto’s geleverd door: Michael McVeigh, Bram Bokkers, & Shane O’Reilly. 
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.

Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

CHARTERBOOTVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan-
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/yynzh9zj 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish
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VISSEN 

Algemeen/Bodemvissen

De meeste sportvisbestemmingen hebben een 
mix aan verschillende bodemsoorten voor de 
kust, die mogelijkheden bieden om op een 
breed assortiment vissoorten te vissen. Een 
zandbodem is de perfecte habitat voor de 
meeste platvissoorten zoals schol, maar ook 
voor roggen, gladde haaien, doornhaaien en 
ruwe haaien. Andere vissoorten zoals pollak, 
leng en conger geven de voorkeur aan een 
ruigere bodem zoals rotsen en riffen, waar 
ze jacht maken op kleinere vissoorten die als 
prooi dienen. Elke habitat en vissoort vraagt 
om andere tactieken van de sportvisser en 
een van de grote attracties van het charter-
vissen in Ierland is de ongelooflijke variëteit 
aan vissoorten die je kunt vangen wanneer de 
schipper een drift maakt of de boot voor anker 
gaat boven een van de verschillende, voor het 
sportvissen als goed bekend staande plekken.

Wrakvissen

Wrakvissen op diep water kan erg productief 
zijn en er liggen veel bekende, op kaarten 
aangegeven wrakken voor de Ierse kust, som-
mige daarvan liggen in water dat meer dan 
90 meter diep is. Veel wrakken wachten er ook 
nog op ontdekt te worden en de sportvisser die 
aan boord is van een boot waarbij zo’n wrak 
voor de eerste keer bevist wordt, die kan een 
onvergetelijke sport beleven. Een flink aantal 
hiervan betreft koopvaardijschepen en onder-
zeeboten uit de Eerste en Tweede Wereldoor-
log, wat een historisch aspect geeft aan een dag 
op het water. Verder gaat het om schepen die 
ten onder gingen tijdens stormen of door andere 
calamiteiten op zee. Elk wrak heeft zijn eigen 
verhaal dat de schippers maar al te graag met 
je willen delen, samen met plaatselijke inzichten 
en meer. Het kan een uur of meer duren om deze 
plaatsen te bereiken, maar die tijd en moeite is 
het waard, omdat het formaat van de conger, 
leng, pollak en koolvis dat hier gevangen kan 
worden, indrukwekkend kan zijn. Sportvissers 
die zich specialiseren in deze visserij, gebruiken 
boothengels in de 20 of 30 lb klasse en lijnen met 
een trekkracht van 30 lb; dergelijk materiaal kan 
ook bij veel charterschippers gehuurd worden.

Vissen op haai

Vissen op haai is zeer populair in de zomer-
maanden. Er zijn vijf haaiensoorten die sportviss-
ers kunnen haken in de Ierse kustwateren. Dit zijn 
de kortvinmakreelhaai, makohaai of mako (Isurus 
oxyrinchus), voshaai (Alopias vulpinus), stompsnu-
itzeskieuwshaai of grauwe haai (Hexanchus gri-
seus), haringhaai (Lamna nasus) en de blauwe haai 
(Prionace glauca). Van deze worden alleen de 
laatste twee met enige regelmaat gevangen in de 
Ierse wateren, de andere komen slechts incidenteel 
in de vangsten voor, hoewel er wel een gerichte vis-
serij op stompsnuitzeskieuwshaai bestaat langs de 
kust van County Clare. Driften en het maken van een 
voerspoor zijn de methoden om op blauwe haai en 
haringhaai te vissen. Het aas bestaat gewoonlijk uit 
een hele makreel, die middels een stalen onderlijn 
met haak onder een ballon aangeboden wordt. Op 
goede dagen kunnen er wel twintig vissen gevangen 
en teruggezet worden. Er zijn veel andere soorten 
die dichter onder de kust leven, zoals de ruwe haai 
(Galeorhinus galeus), doornhaai (Squalus acanthias) 
en gladde haai (Mustelus asterias), die een opwind-
ende visserij kunnen bieden aan de charterbootviss-
er, met name langs de Ierse oostkust.

Blauwvintonijn

Tegen de tijd dat deze uitgave gereed gemaakt 
werd voor het drukken (midden 2019), ontstond er 
een opwindende nieuwe mogelijkheid voor big game 
vissers in Ierland. Dit met de komst van een legale, 
recreatieve visserij op blauwvintonijn. Specimen vis-
sen, waaronder een Europees record zijn al geland 
in de jaren ‘90 van de vorige eeuw en een experi-
mentele visserij heeft al enkele indrukwekkende vis-
sen opgeleverd in recente jaren. Gespecialiseerde 
charterboten met al het noodzakelijke materiaal lig-
gen klaar om gericht te gaan vissen op die vis van je 
leven… Voor alle informatie over waar je deel kunt 
nemen aan deze visserij, ga je naar de volgende link:  

www.fishinginireland.info/sea/bluefin_tuna_fishing.htm

Vliegvissen op zoutwater

Charterbootvissers zijn normaal gesproken niet in-
gesteld op vliegvissers aan boord, maar steeds meer 
schippers onderkennen de unieke sport die deze 
methode van vissen kan bieden. De vissoorten waarop 
gevist kan worden zijn zeebaars, geep, pollak, harder, 
fint en makreel. Ben je als vliegvisser meer avontuurlijk 
ingesteld, informeer dan eens bij de schipper over de 
mogelijkheden om op haaiensoorten zoals blauwe haai 
en doornhaai te vliegvissen. Wanneer deze roofvissen 
eenmaal tot bij de boot gelokt zijn, pakken ze zonder 
problemen de kunstvlieg/streamer; maar opgepast, 
je hebt voor deze visserij wel zware vliegenhengels en 
vliegenreels met een grote backingcapaciteit nodig...

IERLAND/NOORD-IERLAND
Het Ierse eiland bestaat uit twee verschillende landen: 
de Ierse Republiek (ook bekend als Eire of Southern 
Ireland) en Noord-Ierland, dat onderdeel uitmaakt 
van de UK. Het resultaat hiervan is dat er drie aparte 
agentschappen zijn die het vissen controleren op het Ierse 
eiland: Inland Fisheries Ireland (IFI) die het overgrote deel 
van het vissen in de Ierse Reupliek onder haar hoede 
heeft, het Department of Agriculture, Environment and 
Rural Affairs (DAERA) die het grootste deel van de visserij 
in Noord-ierland beheert en de Loughs Agency, die het 
vissen op de watersystemen van de Foyle en Carlingford 
onder haar hoede heeft. Deze wateren zijn te vinden 
langs de grens van Noord-Ierland met de Ierse Republiek 
en zijn gemarkeerd op bijgaande kaart.
Deze brochure bevat alleen informatie betreffende het 
vissen in wateren die onder controle zijn bij de IFI in 
Ierland. Sportvissers die aan de slag willen in wateren die 
door de Loughs Agency of DAERA gecontroleerd worden 
vinden alle noodzakelijk informatie op de volgende 
websites:
DAERA: www.nidirect.gov.uk/information-and-services/
outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org
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Scan voor een meer gedetailleerde Google-kaart de 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/yynzh9zj

Charter Boot Haven

Volg ons op Facebook en Twitter:

www.facebook.com/fishinginireland

@AnglingUpdate

Ga voor actuele informatie over het vissen in 

Ierland naar:  www.fishinginireland.info

of stuur een email naar:  

contact@fisheriesireland.ie




