
Pike AnglingPIKE ANGLING
IN IRELAND

FORELVISSEN 
OP IERSE RIVIEREN

periode kan een van de meest opwindende visserijen van het jaar opleveren omdat de voorheen 
kalme, door de zon beschenen rivier nu opeens tot leven komt met azende forellen. Gedurende 
deze korte periode moet de sportvisser een keuze maken welke vissen hij aan wil werpen. Dit kan 
ook een behoorlijk technische visserij zijn, omdat de forellen nu snel om kunnen schakelen van het 
azen op nimfen naar duns en spinners (twee verschillende stadia van een volwassen eendagsvlieg). 
Wanneer je de juiste keuzes maakt, kun je op zo’n avond een supervisserij beleven. Maak je de 
verkeerde keuzes, dan verlaat je de rivier denkend aan wat zou hebben kunnen of zelfs hebben 
moeten gebeuren…
Tegen het eind van het seizoen, in het laatste gedeelte van augustus en in september, wordt de 
visserij overdag weer beter, terwijl de visserij (voor standvissen in de rivier) in de avonduren mind-
er productief wordt. Op sommige rivieren echter wordt in deze tijd van het jaar de bestaande 
populatie aan bruine forel vaak versterkt door een toevloed van grote forellen afkomstig uit de 
meren die de rivieren optrekken om te paaien. Deze forellen, met locale namen zoals ‘Croneen’ of 
’Dollaghan’, worden vaak laat in de avond of ‘s nachts gehaakt met tactieken en kunstvliegen die 
meer in verband gebracht worden met het vissen op zeeforel.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn klein te noemen wanneer je kijkt naar de internationale standaards en ze 
kunnen dan ook bevist worden met relatief licht materiaal. Een vliegenhengel van 2,40 of 2,75 
meter lang voor de lijnklasse #4 of 5 is prima geschikt voor de meeste omstandigheden aan het 
water, waarbij kortere/lichtere hengels bij voorkeur gebruikt worden op de kleinere beken en 
zijrivieren. De visserij geschiedt in vrijwel alle gevallen met een drijvende vliegenlijn, een sinktip 
vliegenlijn wordt alleen ingezet bij het vissen met streamers in diepere poelen. Een ademend 
waadpak of lieslaarzen, een waadjack en waadstok zijn noodzakelijk op veel rivieren omdat de 
rivieren vanaf de oever vaak moeilijk te benaderen zijn en wadend vissen doorgaans de meest 
productieve manier van vissen is. 

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het seizoen voor het vissen op forel op rivieren varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt 
gaan vissen. De meeste rivieren gaan open op verschillende data in maart en alle rivieren zijn 
toegankelijk vanaf 1 april. Aan het andere uiteinde van het seizoen begint op 30 september 
het gesloten seizoen op alle rivieren. Vanwege de variatie in open en gesloten seizoenen is het 
raadzaam voor sportvissers, die in maart of september zouden willen vissen, om van te voren 
te informeren of de rivier wel geopend is. Het vissen op de rivieren is volledig gesloten vanaf 
oktober tot en met het eind van februari.

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
Je hoeft in de Ierse Republiek geen landelijke vergunning te kopen om op bruine forel te 
kunnen vissen. Het forelvissen op de rivieren wordt meestal gecontroleerd door plaatselijk 
visverenigingen die gewoonlijk de visrechten pachten voor een aantal kilometers rivier, zij 
stellen vaak dag- en weekvergunningen beschikbaar voor de bezoekende sportvisser. Deze 
vergunningen kosten doorgaans niet meer dan 10 tot 20 euro en ze kunnen aangeschaft 
worden in plaatselijke winkels.

De bruine forel is een van de meest algemeen voorkomende vissoorten van Ierland en ze wordt 
in bijna alle watersystemen aangetroffen en bevist. De grote hoeveelheden waarin ze voorkomt 
hangt samen met een aantal factoren, daaronder het relatief koele klimaat van Ierland, de aan-
wezigheid van kalksteen in de ondergrond levert een goede leefomgeving op voor de forel, de 
grote hoeveelheden grint maakt dat er succesvol kuit afgezet kan worden en historisch gezien 
ontbreekt het aan concurrentie en belagers. Het feit dat de forel zo wijd verspreid voorkomt in 
het land, betekent dat je zelden weg bent van een forelrivieren of van de mogelijkheid om een 
hengel uit te werpen…
De Ierse forellen die op de beken en rivieren leven zijn volledig wild en dit maakt dat de kennis 
van de forelvisser echt op de proef gesteld wordt. Er wordt geen vis uitgezet op onze rivieren 
en hoewel dit een extra uitdaging betekent voor het forelvissen, is het vangen van een wilde 
forel in een natuurlijke omgeving met niets anders te vergelijken.
Ondanks dat de forel bijna overal in Ierland te vinden is, worden veel van de rivieren nauwelijks 
bevist. Er bestaat een sterke traditie rondom het forelvissen op de loughs (meren) in Ierland, 
wat betekent dat er nauwelijks naar de rivieren omgekeken wordt in het begin van het seizoen, 
wanneer de visserij op de loughs op haar best is. Een andere belangrijke traditie in Ierland 
betreft het vissen op zalm, op die rivieren waar beide vissoorten voorkomen wordt de forel 

vaak genegeerd. Dit alles betekent dat de forelvisser zelden te maken heeft met over-
beviste riviergedeelten, vaak genoeg zal hij of zij een hele dag kunnen vissen zonder 
een andere sportvisser tegen te komen.
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je een Iers forelvisavontuur kunt 
gaan plannen. Je vindt hierin een korte beschrijving van de principes van het vissen op 
forel op rivieren in Ierland en een korte introductie van een aantal van de belangrijkste 
viswateren die consistent een goede visserij opleveren. De uitvouwbare kaart toont een 
aantal van deze viswateren plus een aantal plaatsen in de omgeving die dienst kunnen 
doen als uitvalsbasis. 

VISSEIZOENEN
Het eerste deel van het seizoen in maart en april wordt meestal gekarakteriseerd door 
koud weer en koud water. Dit heeft als resultaat dat hatches, wanneer ze al verschijnen, 
te vinden zijn tijdens het warmste gedeelte van de dag, vanaf 12.00 tot rond 15.00 
uur, en dat je het vissen het best kunt concentreren rond die periode. In dit gedeelte 
van het jaar is het vaak moeilijk om stijgende vis te vinden en methodes waarbij het 
water met natte vliegen of nimfen afgezocht worden, zijn vaak het meest productief. 
Er kunnen echter grote hatches van large dark olives (een haft uit de familie Baetidae) 
voorkomen vanaf april en dit kan aanleiding zijn voor een zeer goede visserij met de 

droge vlieg. Andere insecten waarvan je hatches tegen kunt komen zijn medium olives, small dark 
olives en iron blue duns (allen Baetidae-soorten).
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, zijn er meer hatches te vinden op de 
rivieren en de productieve periode om te vissen kan zich uitstrekken vanaf de morgen tot de avond. 
De variëteit van het insectenleven neemt in deze tijd van het jaar ook toe, er beginnen nu meivliegen 
te hatchen op sommige rivieren en deze worden begeleid door pale wateries, yellow evening 
duns (eendagsvliegensoorten net als de meivlieg), schietmotten en twee belangrijke soorten insecten 
die van het land afkomstig zijn: de hawthorn fly (Bibio marci, maartse vlieg) en de black gnat 
(verzamelnaam voor meerdere kleine, zwarte insecten). Vanaf eind juni en tot in juli is het mogelijk 
om de gehele dag door stijgende vis te vinden. Nu het aanbod aan insecten toeneemt, kunnen de 
forellen behoorlijk selectief worden, ze concentreren zijn op bepaalde insectensoorten of zelfs op 
bepaalde stadia van het insectenleven (nimf, emerger, dun of spinner). Zowel het vissen onder het 
wateroppervlak als met de droge vlieg kunnen productief zijn en met een combinatie van een droge 
Klinkhamer Special stijl droge vlieg waaronder een verzwaarde nimf aangebracht is aan een stukje 
nylon of fluorocarbon, kun je meerdere waterlagen gericht afvissen.
Verderop in juli en in augustus wordt de activiteit van de forel overdag meestal minder en het vissen 
wordt nu geconcentreerd in de twee uur durende periode voorafgaand aan en in het donker. Deze 

VISGIDSEN
Er is een relatief klein aantal visgidsen dat zich gespecialiseerd heeft in het vissen op forel op 
de rivieren in Ierland en, indien mogelijk, is het zeker aan te raden voor een sportvisser, die een 
bepaald water voor het eerst bezoekt, om een gids in te huren voor minstens een of twee dagen. 
Het inhuren van een visgids haalt veel van het giswerk uit je vistrip omdat de locale kennis je 
zeker meer vis op zal leveren. Je zult zelf contact op moeten nemen en afspraken moeten maken 
met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn vind je een lijst met visgidsen onder: 
www.fishinginireland.info/guides/index.htm

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze brochure biedt een basic introductie tot het vissen op rivieren op forel in Ierland 
en geeft een opsomming van een aantal van de belangrijkste viswateren die je kunt 
bezoeken. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde en actuele infor-
matie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite 
waarop meer gedetailleerde informatie over de verschillende viswateren, lokale visgidsen en 
bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info

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; 

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand 
houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. 
Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken 
van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. 
Om deze reden vragen we alle sportvissers om te vissen volgens het principe van Catch & Re-
lease bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra 
grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat 
hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden 
blijven: #CPRsavesfish.

INTRODUCTIE

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 vis-
sen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet 
maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

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 be-
standen 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

Disclaimer
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 2018. P/N: IFI/2018/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: IFI.
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. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/RPsWTS 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar:  
www.fishinginireland.info
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ANDERE METHODEN
Vliegvissen is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook 
andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstaasvissen met licht materiaal, 
waarbij er met klein kunstaas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed 
werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen 
langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. 
Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere 
plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter 
weerhaakloze haken kunnen gebruiken.
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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; 

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand 
houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. 
Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken 
van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. 
Om deze reden vragen we alle sportvissers om te vissen volgens het principe van Catch & Re-
lease bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra 
grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat 
hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden 
blijven: #CPRsavesfish.

INTRODUCTIE

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 vis-
sen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet 
maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

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 be-
standen 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

Disclaimer
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 2018. P/N: IFI/2018/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: IFI.
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. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/RPsWTS 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar:  
www.fishinginireland.info
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ANDERE METHODEN
Vliegvissen is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook 
andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstaasvissen met licht materiaal, 
waarbij er met klein kunstaas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed 
werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen 
langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. 
Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere 
plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter 
weerhaakloze haken kunnen gebruiken.

Pike Angling PIKE ANGLING
IN IRELAND

FORELVISSEN 
OP IERSE RIVIEREN

periode kan een van de meest opwindende visserijen van het jaar opleveren omdat de voorheen 
kalme, door de zon beschenen rivier nu opeens tot leven komt met azende forellen. Gedurende 
deze korte periode moet de sportvisser een keuze maken welke vissen hij aan wil werpen. Dit kan 
ook een behoorlijk technische visserij zijn, omdat de forellen nu snel om kunnen schakelen van het 
azen op nimfen naar duns en spinners (twee verschillende stadia van een volwassen eendagsvlieg). 
Wanneer je de juiste keuzes maakt, kun je op zo’n avond een supervisserij beleven. Maak je de 
verkeerde keuzes, dan verlaat je de rivier denkend aan wat zou hebben kunnen of zelfs hebben 
moeten gebeuren…
Tegen het eind van het seizoen, in het laatste gedeelte van augustus en in september, wordt de 
visserij overdag weer beter, terwijl de visserij (voor standvissen in de rivier) in de avonduren mind-
er productief wordt. Op sommige rivieren echter wordt in deze tijd van het jaar de bestaande 
populatie aan bruine forel vaak versterkt door een toevloed van grote forellen afkomstig uit de 
meren die de rivieren optrekken om te paaien. Deze forellen, met locale namen zoals ‘Croneen’ of 
’Dollaghan’, worden vaak laat in de avond of ‘s nachts gehaakt met tactieken en kunstvliegen die 
meer in verband gebracht worden met het vissen op zeeforel.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn klein te noemen wanneer je kijkt naar de internationale standaards en ze 
kunnen dan ook bevist worden met relatief licht materiaal. Een vliegenhengel van 2,40 of 2,75 
meter lang voor de lijnklasse #4 of 5 is prima geschikt voor de meeste omstandigheden aan het 
water, waarbij kortere/lichtere hengels bij voorkeur gebruikt worden op de kleinere beken en 
zijrivieren. De visserij geschiedt in vrijwel alle gevallen met een drijvende vliegenlijn, een sinktip 
vliegenlijn wordt alleen ingezet bij het vissen met streamers in diepere poelen. Een ademend 
waadpak of lieslaarzen, een waadjack en waadstok zijn noodzakelijk op veel rivieren omdat de 
rivieren vanaf de oever vaak moeilijk te benaderen zijn en wadend vissen doorgaans de meest 
productieve manier van vissen is. 

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het seizoen voor het vissen op forel op rivieren varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt 
gaan vissen. De meeste rivieren gaan open op verschillende data in maart en alle rivieren zijn 
toegankelijk vanaf 1 april. Aan het andere uiteinde van het seizoen begint op 30 september 
het gesloten seizoen op alle rivieren. Vanwege de variatie in open en gesloten seizoenen is het 
raadzaam voor sportvissers, die in maart of september zouden willen vissen, om van te voren 
te informeren of de rivier wel geopend is. Het vissen op de rivieren is volledig gesloten vanaf 
oktober tot en met het eind van februari.

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
Je hoeft in de Ierse Republiek geen landelijke vergunning te kopen om op bruine forel te 
kunnen vissen. Het forelvissen op de rivieren wordt meestal gecontroleerd door plaatselijk 
visverenigingen die gewoonlijk de visrechten pachten voor een aantal kilometers rivier, zij 
stellen vaak dag- en weekvergunningen beschikbaar voor de bezoekende sportvisser. Deze 
vergunningen kosten doorgaans niet meer dan 10 tot 20 euro en ze kunnen aangeschaft 
worden in plaatselijke winkels.

De bruine forel is een van de meest algemeen voorkomende vissoorten van Ierland en ze wordt 
in bijna alle watersystemen aangetroffen en bevist. De grote hoeveelheden waarin ze voorkomt 
hangt samen met een aantal factoren, daaronder het relatief koele klimaat van Ierland, de aan-
wezigheid van kalksteen in de ondergrond levert een goede leefomgeving op voor de forel, de 
grote hoeveelheden grint maakt dat er succesvol kuit afgezet kan worden en historisch gezien 
ontbreekt het aan concurrentie en belagers. Het feit dat de forel zo wijd verspreid voorkomt in 
het land, betekent dat je zelden weg bent van een forelrivieren of van de mogelijkheid om een 
hengel uit te werpen…
De Ierse forellen die op de beken en rivieren leven zijn volledig wild en dit maakt dat de kennis 
van de forelvisser echt op de proef gesteld wordt. Er wordt geen vis uitgezet op onze rivieren 
en hoewel dit een extra uitdaging betekent voor het forelvissen, is het vangen van een wilde 
forel in een natuurlijke omgeving met niets anders te vergelijken.
Ondanks dat de forel bijna overal in Ierland te vinden is, worden veel van de rivieren nauwelijks 
bevist. Er bestaat een sterke traditie rondom het forelvissen op de loughs (meren) in Ierland, 
wat betekent dat er nauwelijks naar de rivieren omgekeken wordt in het begin van het seizoen, 
wanneer de visserij op de loughs op haar best is. Een andere belangrijke traditie in Ierland 
betreft het vissen op zalm, op die rivieren waar beide vissoorten voorkomen wordt de forel 

vaak genegeerd. Dit alles betekent dat de forelvisser zelden te maken heeft met over-
beviste riviergedeelten, vaak genoeg zal hij of zij een hele dag kunnen vissen zonder 
een andere sportvisser tegen te komen.
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je een Iers forelvisavontuur kunt 
gaan plannen. Je vindt hierin een korte beschrijving van de principes van het vissen op 
forel op rivieren in Ierland en een korte introductie van een aantal van de belangrijkste 
viswateren die consistent een goede visserij opleveren. De uitvouwbare kaart toont een 
aantal van deze viswateren plus een aantal plaatsen in de omgeving die dienst kunnen 
doen als uitvalsbasis. 

VISSEIZOENEN
Het eerste deel van het seizoen in maart en april wordt meestal gekarakteriseerd door 
koud weer en koud water. Dit heeft als resultaat dat hatches, wanneer ze al verschijnen, 
te vinden zijn tijdens het warmste gedeelte van de dag, vanaf 12.00 tot rond 15.00 
uur, en dat je het vissen het best kunt concentreren rond die periode. In dit gedeelte 
van het jaar is het vaak moeilijk om stijgende vis te vinden en methodes waarbij het 
water met natte vliegen of nimfen afgezocht worden, zijn vaak het meest productief. 
Er kunnen echter grote hatches van large dark olives (een haft uit de familie Baetidae) 
voorkomen vanaf april en dit kan aanleiding zijn voor een zeer goede visserij met de 

d roge vlieg. Andere insecten waarvan je hatches tegen kunt komen zijn medium olives, small dark 
olives en iron blue duns (allen Baetidae-soorten).
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, zijn er meer hatches te vinden op de 
rivieren en de productieve periode om te vissen kan zich uitstrekken vanaf de morgen tot de avond. 
De variëteit van het insectenleven neemt in deze tijd van het jaar ook toe, er beginnen nu meivliegen 
te hatchen op sommige rivieren en deze worden begeleid door pale wateries, yellow evening 
duns (eendagsvliegensoorten net als de meivlieg), schietmotten en twee belangrijke soorten insecten 
die van het land afkomstig zijn: de hawthorn fly (Bibio marci, maartse vlieg) en de black gnat 
(verzamelnaam voor meerdere kleine, zwarte insecten). Vanaf eind juni en tot in juli is het mogelijk 
om de gehele dag door stijgende vis te vinden. Nu het aanbod aan insecten toeneemt, kunnen de 
forellen behoorlijk selectief worden, ze concentreren zijn op bepaalde insectensoorten of zelfs op 
bepaalde stadia van het insectenleven (nimf, emerger, dun of spinner). Zowel het vissen onder het 
wateroppervlak als met de droge vlieg kunnen productief zijn en met een combinatie van een droge 
Klinkhamer Special stijl droge vlieg waaronder een verzwaarde nimf aangebracht is aan een stukje 
nylon of fluorocarbon, kun je meerdere waterlagen gericht afvissen.
Verderop in juli en in augustus wordt de activiteit van de forel overdag meestal minder en het vissen 
wordt nu geconcentreerd in de twee uur durende periode voorafgaand aan en in het donker. Deze 

VISGIDSEN
Er is een relatief klein aantal visgidsen dat zich gespecialiseerd heeft in het vissen op forel op 
de rivieren in Ierland en, indien mogelijk, is het zeker aan te raden voor een sportvisser, die een 
bepaald water voor het eerst bezoekt, om een gids in te huren voor minstens een of twee dagen. 
Het inhuren van een visgids haalt veel van het giswerk uit je vistrip omdat de locale kennis je 
zeker meer vis op zal leveren. Je zult zelf contact op moeten nemen en afspraken moeten maken 
met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn vind je een lijst met visgidsen onder: 
www.fishinginireland.info/guides/index.htm

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze brochure biedt een basic introductie tot het vissen op rivieren op forel in Ierland 
en geeft een opsomming van een aantal van de belangrijkste viswateren die je kunt 
bezoeken. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde en actuele infor-
matie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite 
waarop meer gedetailleerde informatie over de verschillende viswateren, lokale visgidsen en 
bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info

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; 

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand 
houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. 
Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken 
van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. 
Om deze reden vragen we alle sportvissers om te vissen volgens het principe van Catch & Re-
lease bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra 
grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat 
hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden 
blijven: #CPRsavesfish.

INTRODUCTIE

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 vis-
sen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet 
maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

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 be-
standen 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

Disclaimer
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 2018. P/N: IFI/2018/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: IFI.
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. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/RPsWTS 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar:  
www.fishinginireland.info
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ANDERE METHODEN
Vliegvissen is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook 
andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstaasvissen met licht materiaal, 
waarbij er met klein kunstaas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed 
werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen 
langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. 
Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere 
plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter 
weerhaakloze haken kunnen gebruiken.
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periode kan een van de meest opwindende visserijen van het jaar opleveren omdat de voorheen 
kalme, door de zon beschenen rivier nu opeens tot leven komt met azende forellen. Gedurende 
deze korte periode moet de sportvisser een keuze maken welke vissen hij aan wil werpen. Dit kan 
ook een behoorlijk technische visserij zijn, omdat de forellen nu snel om kunnen schakelen van het 
azen op nimfen naar duns en spinners (twee verschillende stadia van een volwassen eendagsvlieg). 
Wanneer je de juiste keuzes maakt, kun je op zo’n avond een supervisserij beleven. Maak je de 
verkeerde keuzes, dan verlaat je de rivier denkend aan wat zou hebben kunnen of zelfs hebben 
moeten gebeuren…
Tegen het eind van het seizoen, in het laatste gedeelte van augustus en in september, wordt de 
visserij overdag weer beter, terwijl de visserij (voor standvissen in de rivier) in de avonduren mind-
er productief wordt. Op sommige rivieren echter wordt in deze tijd van het jaar de bestaande 
populatie aan bruine forel vaak versterkt door een toevloed van grote forellen afkomstig uit de 
meren die de rivieren optrekken om te paaien. Deze forellen, met locale namen zoals ‘Croneen’ of 
’Dollaghan’, worden vaak laat in de avond of ‘s nachts gehaakt met tactieken en kunstvliegen die 
meer in verband gebracht worden met het vissen op zeeforel.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn klein te noemen wanneer je kijkt naar de internationale standaards en ze 
kunnen dan ook bevist worden met relatief licht materiaal. Een vliegenhengel van 2,40 of 2,75 
meter lang voor de lijnklasse #4 of 5 is prima geschikt voor de meeste omstandigheden aan het 
water, waarbij kortere/lichtere hengels bij voorkeur gebruikt worden op de kleinere beken en 
zijrivieren. De visserij geschiedt in vrijwel alle gevallen met een drijvende vliegenlijn, een sinktip 
vliegenlijn wordt alleen ingezet bij het vissen met streamers in diepere poelen. Een ademend 
waadpak of lieslaarzen, een waadjack en waadstok zijn noodzakelijk op veel rivieren omdat de 
rivieren vanaf de oever vaak moeilijk te benaderen zijn en wadend vissen doorgaans de meest 
productieve manier van vissen is. 

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het seizoen voor het vissen op forel op rivieren varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt 
gaan vissen. De meeste rivieren gaan open op verschillende data in maart en alle rivieren zijn 
toegankelijk vanaf 1 april. Aan het andere uiteinde van het seizoen begint op 30 september 
het gesloten seizoen op alle rivieren. Vanwege de variatie in open en gesloten seizoenen is het 
raadzaam voor sportvissers, die in maart of september zouden willen vissen, om van te voren 
te informeren of de rivier wel geopend is. Het vissen op de rivieren is volledig gesloten vanaf 
oktober tot en met het eind van februari.

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
Je hoeft in de Ierse Republiek geen landelijke vergunning te kopen om op bruine forel te 
kunnen vissen. Het forelvissen op de rivieren wordt meestal gecontroleerd door plaatselijk 
visverenigingen die gewoonlijk de visrechten pachten voor een aantal kilometers rivier, zij 
stellen vaak dag- en weekvergunningen beschikbaar voor de bezoekende sportvisser. Deze 
vergunningen kosten doorgaans niet meer dan 10 tot 20 euro en ze kunnen aangeschaft 
worden in plaatselijke winkels.

De bruine forel is een van de meest algemeen voorkomende vissoorten van Ierland en ze wordt 
in bijna alle watersystemen aangetroffen en bevist. De grote hoeveelheden waarin ze voorkomt 
hangt samen met een aantal factoren, daaronder het relatief koele klimaat van Ierland, de aan-
wezigheid van kalksteen in de ondergrond levert een goede leefomgeving op voor de forel, de 
grote hoeveelheden grint maakt dat er succesvol kuit afgezet kan worden en historisch gezien 
ontbreekt het aan concurrentie en belagers. Het feit dat de forel zo wijd verspreid voorkomt in 
het land, betekent dat je zelden weg bent van een forelrivieren of van de mogelijkheid om een 
hengel uit te werpen…
De Ierse forellen die op de beken en rivieren leven zijn volledig wild en dit maakt dat de kennis 
van de forelvisser echt op de proef gesteld wordt. Er wordt geen vis uitgezet op onze rivieren 
en hoewel dit een extra uitdaging betekent voor het forelvissen, is het vangen van een wilde 
forel in een natuurlijke omgeving met niets anders te vergelijken.
Ondanks dat de forel bijna overal in Ierland te vinden is, worden veel van de rivieren nauwelijks 
bevist. Er bestaat een sterke traditie rondom het forelvissen op de loughs (meren) in Ierland, 
wat betekent dat er nauwelijks naar de rivieren omgekeken wordt in het begin van het seizoen, 
wanneer de visserij op de loughs op haar best is. Een andere belangrijke traditie in Ierland 
betreft het vissen op zalm, op die rivieren waar beide vissoorten voorkomen wordt de forel 

vaak genegeerd. Dit alles betekent dat de forelvisser zelden te maken heeft met over-
beviste riviergedeelten, vaak genoeg zal hij of zij een hele dag kunnen vissen zonder 
een andere sportvisser tegen te komen.
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je een Iers forelvisavontuur kunt 
gaan plannen. Je vindt hierin een korte beschrijving van de principes van het vissen op 
forel op rivieren in Ierland en een korte introductie van een aantal van de belangrijkste 
viswateren die consistent een goede visserij opleveren. De uitvouwbare kaart toont een 
aantal van deze viswateren plus een aantal plaatsen in de omgeving die dienst kunnen 
doen als uitvalsbasis. 

VISSEIZOENEN
Het eerste deel van het seizoen in maart en april wordt meestal gekarakteriseerd door 
koud weer en koud water. Dit heeft als resultaat dat hatches, wanneer ze al verschijnen, 
te vinden zijn tijdens het warmste gedeelte van de dag, vanaf 12.00 tot rond 15.00 
uur, en dat je het vissen het best kunt concentreren rond die periode. In dit gedeelte 
van het jaar is het vaak moeilijk om stijgende vis te vinden en methodes waarbij het 
water met natte vliegen of nimfen afgezocht worden, zijn vaak het meest productief. 
Er kunnen echter grote hatches van large dark olives (een haft uit de familie Baetidae) 
voorkomen vanaf april en dit kan aanleiding zijn voor een zeer goede visserij met de 

d roge vlieg. Andere insecten waarvan je hatches tegen kunt komen zijn medium olives, small dark 
olives en iron blue duns (allen Baetidae-soorten).
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, zijn er meer hatches te vinden op de 
rivieren en de productieve periode om te vissen kan zich uitstrekken vanaf de morgen tot de avond. 
De variëteit van het insectenleven neemt in deze tijd van het jaar ook toe, er beginnen nu meivliegen 
te hatchen op sommige rivieren en deze worden begeleid door pale wateries, yellow evening 
duns (eendagsvliegensoorten net als de meivlieg), schietmotten en twee belangrijke soorten insecten 
die van het land afkomstig zijn: de hawthorn fly (Bibio marci, maartse vlieg) en de black gnat 
(verzamelnaam voor meerdere kleine, zwarte insecten). Vanaf eind juni en tot in juli is het mogelijk 
om de gehele dag door stijgende vis te vinden. Nu het aanbod aan insecten toeneemt, kunnen de 
forellen behoorlijk selectief worden, ze concentreren zijn op bepaalde insectensoorten of zelfs op 
bepaalde stadia van het insectenleven (nimf, emerger, dun of spinner). Zowel het vissen onder het 
wateroppervlak als met de droge vlieg kunnen productief zijn en met een combinatie van een droge 
Klinkhamer Special stijl droge vlieg waaronder een verzwaarde nimf aangebracht is aan een stukje 
nylon of fluorocarbon, kun je meerdere waterlagen gericht afvissen.
Verderop in juli en in augustus wordt de activiteit van de forel overdag meestal minder en het vissen 
wordt nu geconcentreerd in de twee uur durende periode voorafgaand aan en in het donker. Deze 

VISGIDSEN
Er is een relatief klein aantal visgidsen dat zich gespecialiseerd heeft in het vissen op forel op 
de rivieren in Ierland en, indien mogelijk, is het zeker aan te raden voor een sportvisser, die een 
bepaald water voor het eerst bezoekt, om een gids in te huren voor minstens een of twee dagen. 
Het inhuren van een visgids haalt veel van het giswerk uit je vistrip omdat de locale kennis je 
zeker meer vis op zal leveren. Je zult zelf contact op moeten nemen en afspraken moeten maken 
met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn vind je een lijst met visgidsen onder: 
www.fishinginireland.info/guides/index.htm

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze brochure biedt een basic introductie tot het vissen op rivieren op forel in Ierland 
en geeft een opsomming van een aantal van de belangrijkste viswateren die je kunt 
bezoeken. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde en actuele infor-
matie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite 
waarop meer gedetailleerde informatie over de verschillende viswateren, lokale visgidsen en 
bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info

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; 

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand 
houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. 
Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken 
van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. 
Om deze reden vragen we alle sportvissers om te vissen volgens het principe van Catch & Re-
lease bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra 
grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat 
hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden 
blijven: #CPRsavesfish.

INTRODUCTIE

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 vis-
sen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet 
maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

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 be-
standen 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

Disclaimer
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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Foto’s geleverd door: IFI.
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. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/RPsWTS 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar:  
www.fishinginireland.info
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ANDERE METHODEN
Vliegvissen is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook 
andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstaasvissen met licht materiaal, 
waarbij er met klein kunstaas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed 
werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen 
langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. 
Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere 
plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter 
weerhaakloze haken kunnen gebruiken.
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FORELVISSEN 
OP IERSE RIVIEREN

periode kan een van de meest opwindende visserijen van het jaar opleveren omdat de voorheen 
kalme, door de zon beschenen rivier nu opeens tot leven komt met azende forellen. Gedurende 
deze korte periode moet de sportvisser een keuze maken welke vissen hij aan wil werpen. Dit kan 
ook een behoorlijk technische visserij zijn, omdat de forellen nu snel om kunnen schakelen van het 
azen op nimfen naar duns en spinners (twee verschillende stadia van een volwassen eendagsvlieg). 
Wanneer je de juiste keuzes maakt, kun je op zo’n avond een supervisserij beleven. Maak je de 
verkeerde keuzes, dan verlaat je de rivier denkend aan wat zou hebben kunnen of zelfs hebben 
moeten gebeuren…
Tegen het eind van het seizoen, in het laatste gedeelte van augustus en in september, wordt de 
visserij overdag weer beter, terwijl de visserij (voor standvissen in de rivier) in de avonduren mind-
er productief wordt. Op sommige rivieren echter wordt in deze tijd van het jaar de bestaande 
populatie aan bruine forel vaak versterkt door een toevloed van grote forellen afkomstig uit de 
meren die de rivieren optrekken om te paaien. Deze forellen, met locale namen zoals ‘Croneen’ of 
’Dollaghan’, worden vaak laat in de avond of ‘s nachts gehaakt met tactieken en kunstvliegen die 
meer in verband gebracht worden met het vissen op zeeforel.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn klein te noemen wanneer je kijkt naar de internationale standaards en ze 
kunnen dan ook bevist worden met relatief licht materiaal. Een vliegenhengel van 2,40 of 2,75 
meter lang voor de lijnklasse #4 of 5 is prima geschikt voor de meeste omstandigheden aan het 
water, waarbij kortere/lichtere hengels bij voorkeur gebruikt worden op de kleinere beken en 
zijrivieren. De visserij geschiedt in vrijwel alle gevallen met een drijvende vliegenlijn, een sinktip 
vliegenlijn wordt alleen ingezet bij het vissen met streamers in diepere poelen. Een ademend 
waadpak of lieslaarzen, een waadjack en waadstok zijn noodzakelijk op veel rivieren omdat de 
rivieren vanaf de oever vaak moeilijk te benaderen zijn en wadend vissen doorgaans de meest 
productieve manier van vissen is. 

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het seizoen voor het vissen op forel op rivieren varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt 
gaan vissen. De meeste rivieren gaan open op verschillende data in maart en alle rivieren zijn 
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raadzaam voor sportvissers, die in maart of september zouden willen vissen, om van te voren 
te informeren of de rivier wel geopend is. Het vissen op de rivieren is volledig gesloten vanaf 
oktober tot en met het eind van februari.

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
Je hoeft in de Ierse Republiek geen landelijke vergunning te kopen om op bruine forel te 
kunnen vissen. Het forelvissen op de rivieren wordt meestal gecontroleerd door plaatselijk 
visverenigingen die gewoonlijk de visrechten pachten voor een aantal kilometers rivier, zij 
stellen vaak dag- en weekvergunningen beschikbaar voor de bezoekende sportvisser. Deze 
vergunningen kosten doorgaans niet meer dan 10 tot 20 euro en ze kunnen aangeschaft 
worden in plaatselijke winkels.
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grote hoeveelheden grint maakt dat er succesvol kuit afgezet kan worden en historisch gezien 
ontbreekt het aan concurrentie en belagers. Het feit dat de forel zo wijd verspreid voorkomt in 
het land, betekent dat je zelden weg bent van een forelrivieren of van de mogelijkheid om een 
hengel uit te werpen…
De Ierse forellen die op de beken en rivieren leven zijn volledig wild en dit maakt dat de kennis 
van de forelvisser echt op de proef gesteld wordt. Er wordt geen vis uitgezet op onze rivieren 
en hoewel dit een extra uitdaging betekent voor het forelvissen, is het vangen van een wilde 
forel in een natuurlijke omgeving met niets anders te vergelijken.
Ondanks dat de forel bijna overal in Ierland te vinden is, worden veel van de rivieren nauwelijks 
bevist. Er bestaat een sterke traditie rondom het forelvissen op de loughs (meren) in Ierland, 
wat betekent dat er nauwelijks naar de rivieren omgekeken wordt in het begin van het seizoen, 
wanneer de visserij op de loughs op haar best is. Een andere belangrijke traditie in Ierland 
betreft het vissen op zalm, op die rivieren waar beide vissoorten voorkomen wordt de forel 

vaak genegeerd. Dit alles betekent dat de forelvisser zelden te maken heeft met over-
beviste riviergedeelten, vaak genoeg zal hij of zij een hele dag kunnen vissen zonder 
een andere sportvisser tegen te komen.
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je een Iers forelvisavontuur kunt 
gaan plannen. Je vindt hierin een korte beschrijving van de principes van het vissen op 
forel op rivieren in Ierland en een korte introductie van een aantal van de belangrijkste 
viswateren die consistent een goede visserij opleveren. De uitvouwbare kaart toont een 
aantal van deze viswateren plus een aantal plaatsen in de omgeving die dienst kunnen 
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Het eerste deel van het seizoen in maart en april wordt meestal gekarakteriseerd door 
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De variëteit van het insectenleven neemt in deze tijd van het jaar ook toe, er beginnen nu meivliegen 
te hatchen op sommige rivieren en deze worden begeleid door pale wateries, yellow evening 
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met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn vind je een lijst met visgidsen onder: 
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We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand 
houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. 
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ANDERE METHODEN
Vliegvissen is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook 
andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstaasvissen met licht materiaal, 
waarbij er met klein kunstaas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed 
werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen 
langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. 
Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere 
plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter 
weerhaakloze haken kunnen gebruiken.
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periode kan een van de meest opwindende visserijen van het jaar opleveren omdat de voorheen 
kalme, door de zon beschenen rivier nu opeens tot leven komt met azende forellen. Gedurende 
deze korte periode moet de sportvisser een keuze maken welke vissen hij aan wil werpen. Dit kan 
ook een behoorlijk technische visserij zijn, omdat de forellen nu snel om kunnen schakelen van het 
azen op nimfen naar duns en spinners (twee verschillende stadia van een volwassen eendagsvlieg). 
Wanneer je de juiste keuzes maakt, kun je op zo’n avond een supervisserij beleven. Maak je de 
verkeerde keuzes, dan verlaat je de rivier denkend aan wat zou hebben kunnen of zelfs hebben 
moeten gebeuren…
Tegen het eind van het seizoen, in het laatste gedeelte van augustus en in september, wordt de 
visserij overdag weer beter, terwijl de visserij (voor standvissen in de rivier) in de avonduren mind-
er productief wordt. Op sommige rivieren echter wordt in deze tijd van het jaar de bestaande 
populatie aan bruine forel vaak versterkt door een toevloed van grote forellen afkomstig uit de 
meren die de rivieren optrekken om te paaien. Deze forellen, met locale namen zoals ‘Croneen’ of 
’Dollaghan’, worden vaak laat in de avond of ‘s nachts gehaakt met tactieken en kunstvliegen die 
meer in verband gebracht worden met het vissen op zeeforel.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn klein te noemen wanneer je kijkt naar de internationale standaards en ze 
kunnen dan ook bevist worden met relatief licht materiaal. Een vliegenhengel van 2,40 of 2,75 
meter lang voor de lijnklasse #4 of 5 is prima geschikt voor de meeste omstandigheden aan het 
water, waarbij kortere/lichtere hengels bij voorkeur gebruikt worden op de kleinere beken en 
zijrivieren. De visserij geschiedt in vrijwel alle gevallen met een drijvende vliegenlijn, een sinktip 
vliegenlijn wordt alleen ingezet bij het vissen met streamers in diepere poelen. Een ademend 
waadpak of lieslaarzen, een waadjack en waadstok zijn noodzakelijk op veel rivieren omdat de 
rivieren vanaf de oever vaak moeilijk te benaderen zijn en wadend vissen doorgaans de meest 
productieve manier van vissen is. 

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het seizoen voor het vissen op forel op rivieren varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt 
gaan vissen. De meeste rivieren gaan open op verschillende data in maart en alle rivieren zijn 
toegankelijk vanaf 1 april. Aan het andere uiteinde van het seizoen begint op 30 september 
het gesloten seizoen op alle rivieren. Vanwege de variatie in open en gesloten seizoenen is het 
raadzaam voor sportvissers, die in maart of september zouden willen vissen, om van te voren 
te informeren of de rivier wel geopend is. Het vissen op de rivieren is volledig gesloten vanaf 
oktober tot en met het eind van februari.

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
Je hoeft in de Ierse Republiek geen landelijke vergunning te kopen om op bruine forel te 
kunnen vissen. Het forelvissen op de rivieren wordt meestal gecontroleerd door plaatselijk 
visverenigingen die gewoonlijk de visrechten pachten voor een aantal kilometers rivier, zij 
stellen vaak dag- en weekvergunningen beschikbaar voor de bezoekende sportvisser. Deze 
vergunningen kosten doorgaans niet meer dan 10 tot 20 euro en ze kunnen aangeschaft 
worden in plaatselijke winkels.

De bruine forel is een van de meest algemeen voorkomende vissoorten van Ierland en ze wordt 
in bijna alle watersystemen aangetroffen en bevist. De grote hoeveelheden waarin ze voorkomt 
hangt samen met een aantal factoren, daaronder het relatief koele klimaat van Ierland, de aan-
wezigheid van kalksteen in de ondergrond levert een goede leefomgeving op voor de forel, de 
grote hoeveelheden grint maakt dat er succesvol kuit afgezet kan worden en historisch gezien 
ontbreekt het aan concurrentie en belagers. Het feit dat de forel zo wijd verspreid voorkomt in 
het land, betekent dat je zelden weg bent van een forelrivieren of van de mogelijkheid om een 
hengel uit te werpen…
De Ierse forellen die op de beken en rivieren leven zijn volledig wild en dit maakt dat de kennis 
van de forelvisser echt op de proef gesteld wordt. Er wordt geen vis uitgezet op onze rivieren 
en hoewel dit een extra uitdaging betekent voor het forelvissen, is het vangen van een wilde 
forel in een natuurlijke omgeving met niets anders te vergelijken.
Ondanks dat de forel bijna overal in Ierland te vinden is, worden veel van de rivieren nauwelijks 
bevist. Er bestaat een sterke traditie rondom het forelvissen op de loughs (meren) in Ierland, 
wat betekent dat er nauwelijks naar de rivieren omgekeken wordt in het begin van het seizoen, 
wanneer de visserij op de loughs op haar best is. Een andere belangrijke traditie in Ierland 
betreft het vissen op zalm, op die rivieren waar beide vissoorten voorkomen wordt de forel 

vaak genegeerd. Dit alles betekent dat de forelvisser zelden te maken heeft met over-
beviste riviergedeelten, vaak genoeg zal hij of zij een hele dag kunnen vissen zonder 
een andere sportvisser tegen te komen.
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je een Iers forelvisavontuur kunt 
gaan plannen. Je vindt hierin een korte beschrijving van de principes van het vissen op 
forel op rivieren in Ierland en een korte introductie van een aantal van de belangrijkste 
viswateren die consistent een goede visserij opleveren. De uitvouwbare kaart toont een 
aantal van deze viswateren plus een aantal plaatsen in de omgeving die dienst kunnen 
doen als uitvalsbasis. 

VISSEIZOENEN
Het eerste deel van het seizoen in maart en april wordt meestal gekarakteriseerd door 
koud weer en koud water. Dit heeft als resultaat dat hatches, wanneer ze al verschijnen, 
te vinden zijn tijdens het warmste gedeelte van de dag, vanaf 12.00 tot rond 15.00 
uur, en dat je het vissen het best kunt concentreren rond die periode. In dit gedeelte 
van het jaar is het vaak moeilijk om stijgende vis te vinden en methodes waarbij het 
water met natte vliegen of nimfen afgezocht worden, zijn vaak het meest productief. 
Er kunnen echter grote hatches van large dark olives (een haft uit de familie Baetidae) 
voorkomen vanaf april en dit kan aanleiding zijn voor een zeer goede visserij met de 

droge vlieg. Andere insecten waarvan je hatches tegen kunt komen zijn medium olives, small dark 
olives en iron blue duns (allen Baetidae-soorten).
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, zijn er meer hatches te vinden op de 
rivieren en de productieve periode om te vissen kan zich uitstrekken vanaf de morgen tot de avond. 
De variëteit van het insectenleven neemt in deze tijd van het jaar ook toe, er beginnen nu meivliegen 
te hatchen op sommige rivieren en deze worden begeleid door pale wateries, yellow evening 
duns (eendagsvliegensoorten net als de meivlieg), schietmotten en twee belangrijke soorten insecten 
die van het land afkomstig zijn: de hawthorn fly (Bibio marci, maartse vlieg) en de black gnat 
(verzamelnaam voor meerdere kleine, zwarte insecten). Vanaf eind juni en tot in juli is het mogelijk 
om de gehele dag door stijgende vis te vinden. Nu het aanbod aan insecten toeneemt, kunnen de 
forellen behoorlijk selectief worden, ze concentreren zijn op bepaalde insectensoorten of zelfs op 
bepaalde stadia van het insectenleven (nimf, emerger, dun of spinner). Zowel het vissen onder het 
wateroppervlak als met de droge vlieg kunnen productief zijn en met een combinatie van een droge 
Klinkhamer Special stijl droge vlieg waaronder een verzwaarde nimf aangebracht is aan een stukje 
nylon of fluorocarbon, kun je meerdere waterlagen gericht afvissen.
Verderop in juli en in augustus wordt de activiteit van de forel overdag meestal minder en het vissen 
wordt nu geconcentreerd in de twee uur durende periode voorafgaand aan en in het donker. Deze 

VISGIDSEN
Er is een relatief klein aantal visgidsen dat zich gespecialiseerd heeft in het vissen op forel op 
de rivieren in Ierland en, indien mogelijk, is het zeker aan te raden voor een sportvisser, die een 
bepaald water voor het eerst bezoekt, om een gids in te huren voor minstens een of twee dagen. 
Het inhuren van een visgids haalt veel van het giswerk uit je vistrip omdat de locale kennis je 
zeker meer vis op zal leveren. Je zult zelf contact op moeten nemen en afspraken moeten maken 
met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn vind je een lijst met visgidsen onder: 
www.fishinginireland.info/guides/index.htm

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze brochure biedt een basic introductie tot het vissen op rivieren op forel in Ierland 
en geeft een opsomming van een aantal van de belangrijkste viswateren die je kunt 
bezoeken. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde en actuele infor-
matie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite 
waarop meer gedetailleerde informatie over de verschillende viswateren, lokale visgidsen en 
bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info

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; 

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand 
houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. 
Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken 
van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. 
Om deze reden vragen we alle sportvissers om te vissen volgens het principe van Catch & Re-
lease bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra 
grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat 
hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden 
blijven: #CPRsavesfish.

INTRODUCTIE

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 vis-
sen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet 
maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

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 be-
standen 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

Disclaimer
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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ANDERE METHODEN
Vliegvissen is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook 
andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstaasvissen met licht materiaal, 
waarbij er met klein kunstaas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed 
werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen 
langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. 
Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere 
plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter 
weerhaakloze haken kunnen gebruiken.
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periode kan een van de meest opwindende visserijen van het jaar opleveren omdat de voorheen 
kalme, door de zon beschenen rivier nu opeens tot leven komt met azende forellen. Gedurende 
deze korte periode moet de sportvisser een keuze maken welke vissen hij aan wil werpen. Dit kan 
ook een behoorlijk technische visserij zijn, omdat de forellen nu snel om kunnen schakelen van het 
azen op nimfen naar duns en spinners (twee verschillende stadia van een volwassen eendagsvlieg). 
Wanneer je de juiste keuzes maakt, kun je op zo’n avond een supervisserij beleven. Maak je de 
verkeerde keuzes, dan verlaat je de rivier denkend aan wat zou hebben kunnen of zelfs hebben 
moeten gebeuren…
Tegen het eind van het seizoen, in het laatste gedeelte van augustus en in september, wordt de 
visserij overdag weer beter, terwijl de visserij (voor standvissen in de rivier) in de avonduren mind-
er productief wordt. Op sommige rivieren echter wordt in deze tijd van het jaar de bestaande 
populatie aan bruine forel vaak versterkt door een toevloed van grote forellen afkomstig uit de 
meren die de rivieren optrekken om te paaien. Deze forellen, met locale namen zoals ‘Croneen’ of 
’Dollaghan’, worden vaak laat in de avond of ‘s nachts gehaakt met tactieken en kunstvliegen die 
meer in verband gebracht worden met het vissen op zeeforel.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn klein te noemen wanneer je kijkt naar de internationale standaards en ze 
kunnen dan ook bevist worden met relatief licht materiaal. Een vliegenhengel van 2,40 of 2,75 
meter lang voor de lijnklasse #4 of 5 is prima geschikt voor de meeste omstandigheden aan het 
water, waarbij kortere/lichtere hengels bij voorkeur gebruikt worden op de kleinere beken en 
zijrivieren. De visserij geschiedt in vrijwel alle gevallen met een drijvende vliegenlijn, een sinktip 
vliegenlijn wordt alleen ingezet bij het vissen met streamers in diepere poelen. Een ademend 
waadpak of lieslaarzen, een waadjack en waadstok zijn noodzakelijk op veel rivieren omdat de 
rivieren vanaf de oever vaak moeilijk te benaderen zijn en wadend vissen doorgaans de meest 
productieve manier van vissen is. 

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het seizoen voor het vissen op forel op rivieren varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt 
gaan vissen. De meeste rivieren gaan open op verschillende data in maart en alle rivieren zijn 
toegankelijk vanaf 1 april. Aan het andere uiteinde van het seizoen begint op 30 september 
het gesloten seizoen op alle rivieren. Vanwege de variatie in open en gesloten seizoenen is het 
raadzaam voor sportvissers, die in maart of september zouden willen vissen, om van te voren 
te informeren of de rivier wel geopend is. Het vissen op de rivieren is volledig gesloten vanaf 
oktober tot en met het eind van februari.

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
Je hoeft in de Ierse Republiek geen landelijke vergunning te kopen om op bruine forel te 
kunnen vissen. Het forelvissen op de rivieren wordt meestal gecontroleerd door plaatselijk 
visverenigingen die gewoonlijk de visrechten pachten voor een aantal kilometers rivier, zij 
stellen vaak dag- en weekvergunningen beschikbaar voor de bezoekende sportvisser. Deze 
vergunningen kosten doorgaans niet meer dan 10 tot 20 euro en ze kunnen aangeschaft 
worden in plaatselijke winkels.

De bruine forel is een van de meest algemeen voorkomende vissoorten van Ierland en ze wordt 
in bijna alle watersystemen aangetroffen en bevist. De grote hoeveelheden waarin ze voorkomt 
hangt samen met een aantal factoren, daaronder het relatief koele klimaat van Ierland, de aan-
wezigheid van kalksteen in de ondergrond levert een goede leefomgeving op voor de forel, de 
grote hoeveelheden grint maakt dat er succesvol kuit afgezet kan worden en historisch gezien 
ontbreekt het aan concurrentie en belagers. Het feit dat de forel zo wijd verspreid voorkomt in 
het land, betekent dat je zelden weg bent van een forelrivieren of van de mogelijkheid om een 
hengel uit te werpen…
De Ierse forellen die op de beken en rivieren leven zijn volledig wild en dit maakt dat de kennis 
van de forelvisser echt op de proef gesteld wordt. Er wordt geen vis uitgezet op onze rivieren 
en hoewel dit een extra uitdaging betekent voor het forelvissen, is het vangen van een wilde 
forel in een natuurlijke omgeving met niets anders te vergelijken.
Ondanks dat de forel bijna overal in Ierland te vinden is, worden veel van de rivieren nauwelijks 
bevist. Er bestaat een sterke traditie rondom het forelvissen op de loughs (meren) in Ierland, 
wat betekent dat er nauwelijks naar de rivieren omgekeken wordt in het begin van het seizoen, 
wanneer de visserij op de loughs op haar best is. Een andere belangrijke traditie in Ierland 
betreft het vissen op zalm, op die rivieren waar beide vissoorten voorkomen wordt de forel 

vaak genegeerd. Dit alles betekent dat de forelvisser zelden te maken heeft met over-
beviste riviergedeelten, vaak genoeg zal hij of zij een hele dag kunnen vissen zonder 
een andere sportvisser tegen te komen.
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je een Iers forelvisavontuur kunt 
gaan plannen. Je vindt hierin een korte beschrijving van de principes van het vissen op 
forel op rivieren in Ierland en een korte introductie van een aantal van de belangrijkste 
viswateren die consistent een goede visserij opleveren. De uitvouwbare kaart toont een 
aantal van deze viswateren plus een aantal plaatsen in de omgeving die dienst kunnen 
doen als uitvalsbasis. 

VISSEIZOENEN
Het eerste deel van het seizoen in maart en april wordt meestal gekarakteriseerd door 
koud weer en koud water. Dit heeft als resultaat dat hatches, wanneer ze al verschijnen, 
te vinden zijn tijdens het warmste gedeelte van de dag, vanaf 12.00 tot rond 15.00 
uur, en dat je het vissen het best kunt concentreren rond die periode. In dit gedeelte 
van het jaar is het vaak moeilijk om stijgende vis te vinden en methodes waarbij het 
water met natte vliegen of nimfen afgezocht worden, zijn vaak het meest productief. 
Er kunnen echter grote hatches van large dark olives (een haft uit de familie Baetidae) 
voorkomen vanaf april en dit kan aanleiding zijn voor een zeer goede visserij met de 

droge vlieg. Andere insecten waarvan je hatches tegen kunt komen zijn medium olives, small dark 
olives en iron blue duns (allen Baetidae-soorten).
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, zijn er meer hatches te vinden op de 
rivieren en de productieve periode om te vissen kan zich uitstrekken vanaf de morgen tot de avond. 
De variëteit van het insectenleven neemt in deze tijd van het jaar ook toe, er beginnen nu meivliegen 
te hatchen op sommige rivieren en deze worden begeleid door pale wateries, yellow evening 
duns (eendagsvliegensoorten net als de meivlieg), schietmotten en twee belangrijke soorten insecten 
die van het land afkomstig zijn: de hawthorn fly (Bibio marci, maartse vlieg) en de black gnat 
(verzamelnaam voor meerdere kleine, zwarte insecten). Vanaf eind juni en tot in juli is het mogelijk 
om de gehele dag door stijgende vis te vinden. Nu het aanbod aan insecten toeneemt, kunnen de 
forellen behoorlijk selectief worden, ze concentreren zijn op bepaalde insectensoorten of zelfs op 
bepaalde stadia van het insectenleven (nimf, emerger, dun of spinner). Zowel het vissen onder het 
wateroppervlak als met de droge vlieg kunnen productief zijn en met een combinatie van een droge 
Klinkhamer Special stijl droge vlieg waaronder een verzwaarde nimf aangebracht is aan een stukje 
nylon of fluorocarbon, kun je meerdere waterlagen gericht afvissen.
Verderop in juli en in augustus wordt de activiteit van de forel overdag meestal minder en het vissen 
wordt nu geconcentreerd in de twee uur durende periode voorafgaand aan en in het donker. Deze 

VISGIDSEN
Er is een relatief klein aantal visgidsen dat zich gespecialiseerd heeft in het vissen op forel op 
de rivieren in Ierland en, indien mogelijk, is het zeker aan te raden voor een sportvisser, die een 
bepaald water voor het eerst bezoekt, om een gids in te huren voor minstens een of twee dagen. 
Het inhuren van een visgids haalt veel van het giswerk uit je vistrip omdat de locale kennis je 
zeker meer vis op zal leveren. Je zult zelf contact op moeten nemen en afspraken moeten maken 
met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn vind je een lijst met visgidsen onder: 
www.fishinginireland.info/guides/index.htm

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze brochure biedt een basic introductie tot het vissen op rivieren op forel in Ierland 
en geeft een opsomming van een aantal van de belangrijkste viswateren die je kunt 
bezoeken. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde en actuele infor-
matie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite 
waarop meer gedetailleerde informatie over de verschillende viswateren, lokale visgidsen en 
bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info

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; 

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand 
houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. 
Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken 
van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. 
Om deze reden vragen we alle sportvissers om te vissen volgens het principe van Catch & Re-
lease bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra 
grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat 
hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden 
blijven: #CPRsavesfish.

INTRODUCTIE

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 vis-
sen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet 
maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

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 be-
standen 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

Disclaimer
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 2018. P/N: IFI/2018/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: IFI.
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. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/RPsWTS 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar:  
www.fishinginireland.info
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ANDERE METHODEN
Vliegvissen is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook 
andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstaasvissen met licht materiaal, 
waarbij er met klein kunstaas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed 
werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen 
langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. 
Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere 
plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter 
weerhaakloze haken kunnen gebruiken.



Pike AnglingPIKE ANGLING
IN IRELAND

FORELVISSEN 
OP IERSE RIVIEREN

periode kan een van de meest opwindende visserijen van het jaar opleveren omdat de voorheen 
kalme, door de zon beschenen rivier nu opeens tot leven komt met azende forellen. Gedurende 
deze korte periode moet de sportvisser een keuze maken welke vissen hij aan wil werpen. Dit kan 
ook een behoorlijk technische visserij zijn, omdat de forellen nu snel om kunnen schakelen van het 
azen op nimfen naar duns en spinners (twee verschillende stadia van een volwassen eendagsvlieg). 
Wanneer je de juiste keuzes maakt, kun je op zo’n avond een supervisserij beleven. Maak je de 
verkeerde keuzes, dan verlaat je de rivier denkend aan wat zou hebben kunnen of zelfs hebben 
moeten gebeuren…
Tegen het eind van het seizoen, in het laatste gedeelte van augustus en in september, wordt de 
visserij overdag weer beter, terwijl de visserij (voor standvissen in de rivier) in de avonduren mind-
er productief wordt. Op sommige rivieren echter wordt in deze tijd van het jaar de bestaande 
populatie aan bruine forel vaak versterkt door een toevloed van grote forellen afkomstig uit de 
meren die de rivieren optrekken om te paaien. Deze forellen, met locale namen zoals ‘Croneen’ of 
’Dollaghan’, worden vaak laat in de avond of ‘s nachts gehaakt met tactieken en kunstvliegen die 
meer in verband gebracht worden met het vissen op zeeforel.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn klein te noemen wanneer je kijkt naar de internationale standaards en ze 
kunnen dan ook bevist worden met relatief licht materiaal. Een vliegenhengel van 2,40 of 2,75 
meter lang voor de lijnklasse #4 of 5 is prima geschikt voor de meeste omstandigheden aan het 
water, waarbij kortere/lichtere hengels bij voorkeur gebruikt worden op de kleinere beken en 
zijrivieren. De visserij geschiedt in vrijwel alle gevallen met een drijvende vliegenlijn, een sinktip 
vliegenlijn wordt alleen ingezet bij het vissen met streamers in diepere poelen. Een ademend 
waadpak of lieslaarzen, een waadjack en waadstok zijn noodzakelijk op veel rivieren omdat de 
rivieren vanaf de oever vaak moeilijk te benaderen zijn en wadend vissen doorgaans de meest 
productieve manier van vissen is. 

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het seizoen voor het vissen op forel op rivieren varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt 
gaan vissen. De meeste rivieren gaan open op verschillende data in maart en alle rivieren zijn 
toegankelijk vanaf 1 april. Aan het andere uiteinde van het seizoen begint op 30 september 
het gesloten seizoen op alle rivieren. Vanwege de variatie in open en gesloten seizoenen is het 
raadzaam voor sportvissers, die in maart of september zouden willen vissen, om van te voren 
te informeren of de rivier wel geopend is. Het vissen op de rivieren is volledig gesloten vanaf 
oktober tot en met het eind van februari.

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
Je hoeft in de Ierse Republiek geen landelijke vergunning te kopen om op bruine forel te 
kunnen vissen. Het forelvissen op de rivieren wordt meestal gecontroleerd door plaatselijk 
visverenigingen die gewoonlijk de visrechten pachten voor een aantal kilometers rivier, zij 
stellen vaak dag- en weekvergunningen beschikbaar voor de bezoekende sportvisser. Deze 
vergunningen kosten doorgaans niet meer dan 10 tot 20 euro en ze kunnen aangeschaft 
worden in plaatselijke winkels.

De bruine forel is een van de meest algemeen voorkomende vissoorten van Ierland en ze wordt 
in bijna alle watersystemen aangetroffen en bevist. De grote hoeveelheden waarin ze voorkomt 
hangt samen met een aantal factoren, daaronder het relatief koele klimaat van Ierland, de aan-
wezigheid van kalksteen in de ondergrond levert een goede leefomgeving op voor de forel, de 
grote hoeveelheden grint maakt dat er succesvol kuit afgezet kan worden en historisch gezien 
ontbreekt het aan concurrentie en belagers. Het feit dat de forel zo wijd verspreid voorkomt in 
het land, betekent dat je zelden weg bent van een forelrivieren of van de mogelijkheid om een 
hengel uit te werpen…
De Ierse forellen die op de beken en rivieren leven zijn volledig wild en dit maakt dat de kennis 
van de forelvisser echt op de proef gesteld wordt. Er wordt geen vis uitgezet op onze rivieren 
en hoewel dit een extra uitdaging betekent voor het forelvissen, is het vangen van een wilde 
forel in een natuurlijke omgeving met niets anders te vergelijken.
Ondanks dat de forel bijna overal in Ierland te vinden is, worden veel van de rivieren nauwelijks 
bevist. Er bestaat een sterke traditie rondom het forelvissen op de loughs (meren) in Ierland, 
wat betekent dat er nauwelijks naar de rivieren omgekeken wordt in het begin van het seizoen, 
wanneer de visserij op de loughs op haar best is. Een andere belangrijke traditie in Ierland 
betreft het vissen op zalm, op die rivieren waar beide vissoorten voorkomen wordt de forel 

vaak genegeerd. Dit alles betekent dat de forelvisser zelden te maken heeft met over-
beviste riviergedeelten, vaak genoeg zal hij of zij een hele dag kunnen vissen zonder 
een andere sportvisser tegen te komen.
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je een Iers forelvisavontuur kunt 
gaan plannen. Je vindt hierin een korte beschrijving van de principes van het vissen op 
forel op rivieren in Ierland en een korte introductie van een aantal van de belangrijkste 
viswateren die consistent een goede visserij opleveren. De uitvouwbare kaart toont een 
aantal van deze viswateren plus een aantal plaatsen in de omgeving die dienst kunnen 
doen als uitvalsbasis. 

VISSEIZOENEN
Het eerste deel van het seizoen in maart en april wordt meestal gekarakteriseerd door 
koud weer en koud water. Dit heeft als resultaat dat hatches, wanneer ze al verschijnen, 
te vinden zijn tijdens het warmste gedeelte van de dag, vanaf 12.00 tot rond 15.00 
uur, en dat je het vissen het best kunt concentreren rond die periode. In dit gedeelte 
van het jaar is het vaak moeilijk om stijgende vis te vinden en methodes waarbij het 
water met natte vliegen of nimfen afgezocht worden, zijn vaak het meest productief. 
Er kunnen echter grote hatches van large dark olives (een haft uit de familie Baetidae) 
voorkomen vanaf april en dit kan aanleiding zijn voor een zeer goede visserij met de 

droge vlieg. Andere insecten waarvan je hatches tegen kunt komen zijn medium olives, small dark 
olives en iron blue duns (allen Baetidae-soorten).
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, zijn er meer hatches te vinden op de 
rivieren en de productieve periode om te vissen kan zich uitstrekken vanaf de morgen tot de avond. 
De variëteit van het insectenleven neemt in deze tijd van het jaar ook toe, er beginnen nu meivliegen 
te hatchen op sommige rivieren en deze worden begeleid door pale wateries, yellow evening 
duns (eendagsvliegensoorten net als de meivlieg), schietmotten en twee belangrijke soorten insecten 
die van het land afkomstig zijn: de hawthorn fly (Bibio marci, maartse vlieg) en de black gnat 
(verzamelnaam voor meerdere kleine, zwarte insecten). Vanaf eind juni en tot in juli is het mogelijk 
om de gehele dag door stijgende vis te vinden. Nu het aanbod aan insecten toeneemt, kunnen de 
forellen behoorlijk selectief worden, ze concentreren zijn op bepaalde insectensoorten of zelfs op 
bepaalde stadia van het insectenleven (nimf, emerger, dun of spinner). Zowel het vissen onder het 
wateroppervlak als met de droge vlieg kunnen productief zijn en met een combinatie van een droge 
Klinkhamer Special stijl droge vlieg waaronder een verzwaarde nimf aangebracht is aan een stukje 
nylon of fluorocarbon, kun je meerdere waterlagen gericht afvissen.
Verderop in juli en in augustus wordt de activiteit van de forel overdag meestal minder en het vissen 
wordt nu geconcentreerd in de twee uur durende periode voorafgaand aan en in het donker. Deze 

VISGIDSEN
Er is een relatief klein aantal visgidsen dat zich gespecialiseerd heeft in het vissen op forel op 
de rivieren in Ierland en, indien mogelijk, is het zeker aan te raden voor een sportvisser, die een 
bepaald water voor het eerst bezoekt, om een gids in te huren voor minstens een of twee dagen. 
Het inhuren van een visgids haalt veel van het giswerk uit je vistrip omdat de locale kennis je 
zeker meer vis op zal leveren. Je zult zelf contact op moeten nemen en afspraken moeten maken 
met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn vind je een lijst met visgidsen onder: 
www.fishinginireland.info/guides/index.htm

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze brochure biedt een basic introductie tot het vissen op rivieren op forel in Ierland 
en geeft een opsomming van een aantal van de belangrijkste viswateren die je kunt 
bezoeken. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde en actuele infor-
matie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite 
waarop meer gedetailleerde informatie over de verschillende viswateren, lokale visgidsen en 
bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info

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; 

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand 
houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. 
Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken 
van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. 
Om deze reden vragen we alle sportvissers om te vissen volgens het principe van Catch & Re-
lease bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra 
grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat 
hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden 
blijven: #CPRsavesfish.

INTRODUCTIE

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 vis-
sen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet 
maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

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 be-
standen 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

Disclaimer
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 2018. P/N: IFI/2018/1-0451 - 017
Foto’s geleverd door: IFI.
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. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/RPsWTS 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar:  
www.fishinginireland.info
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ANDERE METHODEN
Vliegvissen is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook 
andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstaasvissen met licht materiaal, 
waarbij er met klein kunstaas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed 
werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen 
langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. 
Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere 
plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter 
weerhaakloze haken kunnen gebruiken.

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

Aanbevolen Viswateren
1) De rivier de Suir is afkomstig van de Devil’s Bit berg in County Tipperary en voert het water af in een groot stroomgebied voordat ze bij Waterford in zee uitmondt. Het is een lange 
rivier (185 kilometer) volgens Ierse standaards, met veel zijrivieren, en ze wordt beschouwd als een van de mooiste forellenrivieren van Ierland. De rivier kan bijna over de volle lengte 
goed bevist worden en plaatsen als Thurles, Holycross, Golden, Cahir, Ardfinnan, Clonmel en Carrick on Suir zijn stuk voor stuk goede uitvalsbases om de rivier te verkennen. Op de 
rivier vind je alle hatches die je mag verwachten van een water dat stroomt over een bodem van kalksteen en de rivier is het gehele seizoen door goed te bevissen. In het onderste 
deel vind je meerdere zijrivieren van de Suir, waaronder de Drish, Nire, Tar en Anner, die allemaal een goed bestand aan kleine, wilde, bruine forel bevatten; de sportvisser heeft 
dus een ruime keuze aan viswater wanneer hij dit deel van Ierland wil bezoeken. 
2) De Boyne vallei is een van Ierland’s historisch en landschappelijk meest belangrijke/aantrekkelijke gebieden en de rivier de Boyne, waaraan de vallei haar naam te danken 
heeft, is ook een van de toprivieren in Ierland voor het vissen op forel. Dit maakt het gebied perfect voor diegenen die het sportvissen willen combineren met andere activiteiten 
die gericht zijn op het gezin en/of toerisme. Met een lengte van ruim 100 kilometer en met talloze zijrivieren, die ook elk de moeite van het bevissen waard zijn, verdient de River 
Boyne het om hoog op de lijst te staan van elke forelvisser die Ierland wil bezoeken. De rivier stroomt over kalksteen in een groot deel van het stroomgebied, waardoor er het 
gehele seizoen door overvloedige hatches plaats vinden. De belangrijkste plaatsen in het gebied zijn Navan, Trim en Kells; elk van deze plaatsen vormt een prima uitvalsbasis 
om de rivier en het landschap nader te verkennen.
3) Upper Blackwater: wanneer je in noordelijke richting gaat vanuit Macroom, County Cork, dan kom je al gauw een aantal riviertjes tegen die onderdeel uitmaken van het 
Upper Blackwater systeem. De Blackwater is een van Ierland’s meest bekende zalmrivieren, maar wat minder bekend is is dat het Upper Blackwater Systeem een aantal kleine 
forelrivieren bevat die zeker de moeite van het proberen waard zijn voor de avontuurlijke vliegvisser. Wanneer je de plaatsen Millstreet of Kanturk gebruikt als uitvalsbasis, 
dan vind je hier meerdere kleine stromen binnen handbereik, zoals de Allow, Dalua, Finnow, Aubane en Araglin. Al deze riviertjes bevatten kleine, maar hard vechtende, wilde, 
Ierse bruine forellen die graag stijgen naar een droge vlieg.
4) De rivier de Nore, een zusterrivier van de Suir, is vooral bekend als zalmrivier, maar ze bevat ook goede bestanden aan wilde, bruine forel die vaak over het hoofd gezien 
worden wanneer er zalm de rivier optrekt. De belangrijkste riviergedeelten die bevist kunnen worden liggen bij de plaatsen Durrow, Ballyragget, Bennetsbridge en Thom-
astown, daarnaast stroomt er een goed toegankelijk gedeelte over het terrein van de Mount Juliet golfclub. De Nore heeft een groot aantal mooie, kleine zijrivieren die het 
bevissen eveneens meer dan waard zijn, zoals de King’s River, Dinan, Erkina, Ouveg en Goul.
5) De rivier de Liffey, die door Dublin stroomt, is een uitstekende forelrivier wanneer je eenmaal buiten de stad bent. De beste forelvisserij is te vinden bovenstrooms van de 
plaats Celbridge en rondom de plaatsen Straffan, Clane, Newbridge en Ballymore Eustace. Boven Ballymore Eustace bevindt zich een groot stuwmeer met een waterkracht-
centrale en de stroming in de rivier wordt hier kunstmatig gecontroleerd, dit heeft als resultaat dat het waterpeil van de rivier soms onverwacht kan stijgen of dalen. Op 
de rivier vind je goede hatches aan eendagsvliegen en 
schietmotten, je kunt hier het gehele seizoen goed vissen, 
waarbij mei, juni en september goed zijn voor het vissen 
overdag; in juli kun je profiteren van de ‘evening rise’.
3) Dee, Glyde & Fane: Deze drie rivieren monden uit in 
de Ierse Zee ten zuiden van Dundalk aan de oostkust van 
Ierland. Het zijn relatief kleine rivieren maar ze bevat-
ten stuk voor stuk een goed bestand aan forel en zijn 
zeker het bevissen waard wanneer je een bezoek brengt 
aan het gebied. De Fane is waarschijnlijk de meest toe-
gankelijke van de drie rivieren en deze kun je het best 
bevissen stroomopwaarts vanaf Knock Bridge tot aan de 
Cullaville Bridge.
7) De rivier de Sullane begint op de grens van Cork en 
Kerry en stroomt vervolgens in zuidoostelijke richting door 
de plaatsen Ballyvourney en Macroom voordat ze sa-
menkomt met de river Lee in het Carrigadrohid Reservoir. 
De beste visserij is stroomafwaarts van Ballyvourney te 
vinden en toegang is mogelijk rond de bruggen die op 
regelmatige intervallen over de rivier gaan. De rivier is 
het gehele seizoen goed te bevissen waarbij forellen met 
een gemiddeld gewicht van een half pond vrijuit stijgen 
naar de regelmatig voorkomende hatches aan insecten. 
De forellen in de lager gelegen gedeelten van de rivier 
kunnen duidelijk groter zijn, dit omdat er regelmatig vanuit 
het reservoir meerforellen de rivier op zwemmen. De Sul-
lane ligt op korte afstand van de altijd populaire plaats 
Killarney en dient dan ook zeker op de lijst te staan van 
elke vliegvisser die van plan is dit gebied te bezoeken.
8) De rivier de Bandon, die bij Kinsale in zee stroomt, is 
gemakkelijk te bereiken voor iedereen die Cork City en 
omgeving wil bezoeken en voor hen die de Wild Atlantic 
Way volgen. De Bandon biedt een prima visserij op zowel 
zalm, zeeforel als bruine forel. Het is een landschappelijk 
fraaie rivier die stroomt door een weelderige vallei en 
goed toegankelijk is vanaf de wegen die de rivier volgen 
tussen de plaatsen Bandon en Dunmanway. De forellen 
hebben een gemiddeld gewicht van een half pond, maar 
er zijn in recente jaren forellen met gewichten tot 4,5 pond 
gevangen. De rivier krijgt goede hatches aan insecten en 
de beste visserij beleef je in de periode april – juni en 
vervolgens in september.
9) De Little Brosna ontspringt in de buurt van Roscrea in 
County Tipperary en stroomt in noordwestelijke richting 
via de plaats Birr naar de samenvloeiing met de rivier 
de Shannon nabij Meelick. Dit is een relatief kleine rivier, 
maar je vindt over de volle lengte goede bestanden aan 
veelvuldig stijgende forellen. De belangrijkste zijrivier, de 
rivier de Camcor, komt samen met de Brosna nabij Birr en 
bevat eveneens goede bestanden aan forel. Beide rivier-
en zijn waarschijnlijk het meest bekend vanwege de grote 
forellen die de rivieren optrekken vanuit Lough Derg tegen 
het einde van het seizoen. Deze forellen, die lokaal bekend 
staan als ‘Croneen’ zijn gemiddeld bijna een pond zwaar en 
worden doorgaans in de schemering bevist met een natte 
vlieg aan een sinktip vliegenlijn; hiermee kunnen de diepere 
pools beter afgevist worden.
10) De rivier de Robe mondt uit in Lough Mask in de buurt 
van de plaats Ballinrobe in County Mayo. Het is een rivier 
die over grote delen goed toegankelijk is en het vissen is er 
gratis, er is geen vergunning noodzakelijk. Het gemiddelde 
formaat van de forellen die er leven is vrij aanzienlijk en 
doorgaans stijgen ze volop. Tegen het einde van het seizoen 
krijgt de Robe een extra run aan bruine forel afkomstig uit 
Lough Mask, de vissen zijn op weg naar hun paaigronden. 
Er is goed water voor het vliegvissen te vinden op de rivier, 
met name rond Crossboyne en Hollymount, waarbij zowel het 
vissen met de nimf als met de droge vlieg goede resultaten 
op kan leveren. De droge vlieg werkt met name goed op de 
zomeravonden. 
11) De rivier de Annalee maakt onderdeel uit van het Er-
ne-systeem en stroomt westwaarts vanaf Shercock naar 
Butlersbridge in County Cavan. Op de rivier vind je goede 
hatches aan blue winged olives, muggen en ook meivliegen. 
De toegang vanaf de oever kan soms moeilijk zijn, maar de 
rivier bevat een aantal ondiepe gedeelten waar je goed kunt 
waden. De beste visserij vind je stroomopwaarts van Bally-
haise tot aan Tullyvin, de rivier is goed toegankelijk in de 
omgeving van bruggen.

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 Agricul-
ture, 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 vin-
den langs de grens van Noord-Ierland met de Ierse Republiek 
en zijn gemarkeerd op bijgaande kaart.
Deze brochure bevat alleen informatie betreffende het vis-
sen 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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Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/RPsWTS
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