
locatie waar je goed pijlstaartroggen vanaf het strand kunt vangen. De beste periode om hier naar 
toe te gaan loopt van het late voorjaar tot het begin van de zomer. Er zijn ook verschillende soorten 
haaien, zoals honds- en doornhaaien of haring- en kathaaien, vanaf deze locaties gevangen. Ook 
zijn er vangsten bekend van tope en haringhaaien vanaf de kust.   
Populaire vissoorten als kabeljauw, koolvis en wijting zijn gemakkelijk te vangen vanaf de rotsach-
tige kust. Ook de uit warmere wateren afkomstige lipvis komt steeds vaker naar de Ierse kust. Als je 
die aan de lijn krijgt, weet je zeker dat je hengel het zwaar te verduren krijgt. De veelvoorkomende 
en lastig te vangen diklipharder  kom je vooral tegen in de riviermondingen, de baaien en de Ierse 
havens, maar zijn ook te vangen vanaf het strand. 
De meest bekende, en daarom ook meeste gewilde vissoort, Atlantische zeebaars, kun je aan de 
hele Ierse kust tegenkomen. De hotspots liggen vooral aan de zuid- en zuidwestkust. De goede zee-
baarsmogelijkheden trekken veel sportvissers aan om te gaan vissen in Ierland. Je kunt ze vangen 
met levend- en kunstaas of met de vlieg. Als ze eenmaal je aas te pakken hebben geven ze zich niet 
zomaar gewonnen en  vergen vaak het uiterste van je materiaal.  Het is wel goed om je te realiseren 
dat vanwege de afnemende hoeveelheden zeebaars in de EU, je verplicht bent om de gevangen 
zeebaars direct weer te laten gaan. Zeebaars valt wettelijk dus onder Catch and Release. 

SEIZOENEN
Veelvan de  in de Ierse kustwateren aanwezige vis is het hele jaar door te vangen; andere soorten 
komen alleen in de zomer naar de Ierse kust. In de winterperiode azen de aanwezige vissoorten 
minder en zul je meer moeite moeten doen om ze te vangen. In het zuiden van het land zijn een aan-
tal locaties waar je in de winter vanaf de kust perfect op kabeljauw kunt vissen. De beste momenten 
zijn vaak direct na passeren van een stormfront. Platvis kun je goed vangen tot en met januari. 
Zeebaars is op sommige plaatsen ook het hele jaar aanwezig. Als je in de koudere maanden op 
zeebaars wil gaan vissen, gebruik dan natuurlijk aas. In de praktijk is dat het beste aas gebleken 
in deze periode. 
Als het lente wordt en de watertemperaturen weer stijgen, kun je goed op roggen gaan vissen. 
De stekel- en pijlstaartroggen komen vanaf april naar de ondiepe kustwateren en zijn, zeker op 
zonnige dagen, goed te vangen. Koolvis en lipvissen komen ook weer naar de kust en zijn goed te 
vangen als de watertemperatuur de 10 graden Celsius heeft bereikt. Vanaf mei komen soorten als 
de Gilthead Bream en de Triggerfish weer regelmatig voor.  
De zomer is voor de hengelsportmogelijkheden aan de kust het hoogseizoen. In die periode kun je 
de meest voorkomende vissoorten gemakkelijk vangen. Het hoogseizoen loopt tot eind oktober door 
en loopt af als de watertemperatuur weer gaat dalen. Makreel en aasvis als sprot komen erg veel 
voor in de zomer en trekken veel andere vissoorten aan. September is meestal de beste vismaand 
omdat dan de temperatuur van het zeewater het hoogst is en de vis actief aan het azen is om aan 
te sterken voor de koude wintermaanden.  

METHODEN & AAS
De aaskeuze is afhankelijk van het soort vis dat je wil gaan vangen. Vissen met natuurlijk aas is 
de meest succesvolle methode als je op jacht gaat naar bodemvissen als platvis of een van de 
rogsoorten. Vaak azen deze soorten uitsluitend op natuurlijk aas. Ook stukken makreel of spiering 
zijn veelgebruikte aassoorten en geschikt voor het vangen van de meeste vissoorten.  
Ook het gebruik van zeepieren als aas is vaak erg succesvol. Je kunt ze kopen in de plaatselijke 

Met meer dan 3000 kilometer kustlijn biedt Ierland veel mogelijkheden voor de sportvisser die 
graag vanaf de kust vist.  Van de prachtige zandstranden tot torenhoge kliffen en van rotsach-
tige sceneries tot beschutte baaien; Ierland staat bekend om haar prachtige omgeving en de 
uitstekende hengelsportmogelijkheden die het haar bezoekers biedt. De door de Golfstroom 
verwarmde kustwateren van Ierland bieden fantastische hengelsportmogelijkheden. Neem niet 
blindelings aan wat wij zeggen; vraag het maar eens aan een van de duizenden hengelsporters 
die elk jaar Ierland bezoeken om de wilde Ierse zeebaars  in de Atlantische golven te vangen 
of de veel strijd leverende koolvis te belagen vanaf de afgelegen rotsen. 
In het noorden van Ierland vis je tussen de 51ste en de 55ste breedtegraad en dat betekent 
dat je op dezelfde hoogte vist als de visgronden van Newfoundland, Kamchatka en die in het 
zuiden van Siberie. Het voordeel van Ierland is echter dat het profiteert van een gematigd 
zeeklimaat en dat de uit het zuidwesten komende Atlantische golfstroom het water voor de 
Ierse kust verwarmd. Het voordeel hiervan is dat Ierland milde winters kent met temperaturen 
die gemiddeld tussen de 7 tot 10 graden Celsius liggen. Tijdens de zomerperiode ligt de gem-
iddelde temperatuur in juli en augustus zo tussen de 17 en 20 graden Celsius. De temperatuur 
van het zeewater, is in vergelijking met vergelijkbare gebieden veel warmer. In de winter ligt 
de zeewatertemperatuur gemiddeld tussen de 8 en 10 graden Celsius; zomers tussen de 14 en 
17 graden Celsius. Op deze breedtegraad is er gedurende de zomerdagen meer dan 18 uur 
daglicht. In de maand juni is het zelfs pas na 23.00 uur echt donker en dit biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden voor de enthousiaste sportvisser.     

Hoewel vissen een populaire bezigheid is in Ierland komt het maar zelden voor dat het druk 
is aan de Ierse kust. Alleen in de periode dat makreel vanaf de kust te vangen is, kan het wel 
eens druk zijn op de hotspots. Normaal gesproken zijn zelfs de hotspots goed bevisbaar en 
is de kans groot dat je tijdens zo’n visdag geen enkele andere sportvisser tegenkomt.  Veel 
van de zandstranden zijn kilometers lang en bieden veel ruimte en keuzemogelijkheden voor 
sportvissers. Als je de meest populaire stekken links laat liggen en je eigen stek uitzoekt, is de 
kans groot dat er op die plaats nog nooit iemand gevist heeft. De mogelijkheden zijn onbegrenst 
en het afwijken van gebaande paden en nieuwe stekken te proberen levert vaak spectaculaire 
resultaten op. 
Ierland biedt naast de uitstekende hengelsportmogelijkheden echter nog veel meer. De aan de 
westkant gelegen Atlantische kustweg is ongeëvenaard en biedt een scala goede restaurants en 
Ierse pubs. Het is zeker aan te raden eens in de auto te stappen en een stuk van deze kustlijn te 
gaan verkennen. Aan het eind van een visdag is het ook een goed idee om een lekker biertje, of 
misschien wel twee, te gaan drinken in een plaatselijk pub en je ervaringen te delen. 
Deze brochure bevat de basisinformatie die je nodig hebt om je visreis naar de Ierse kust te 
plannen. Je treft er o.a. een korte beschrijving aan van de vissoorten die er voorkomen en een korte 
introductie van de gebieden die bekend staan om de goede vangsten. 

VISSOORTEN 
Ierland staat bekend om haar gevarieerde visbestand. De klimaatverandering van de laatste Jaren 
heeft er voor gezorgd dat het zeewater rond Ierland langzaam opwarmt waardoor er, vooral 
aan de zuidwestkust, in de zomer steeds meer verschillende soorten vis te vangen zijn. Soorten als 
Triggerfish, Gilthead Bream and Golden Grey Mullet weten de laatste Jaren de kust van Ierland 
ook steeds vaker te vinden. Ze verspreiden zich steeds verder naar het noorden en dat betekent dat 
de kans om een van deze vissoorten te vangen elk jaar groter wordt.
De meest voorkomende vissoort, zeker in de zomer en de herfst, is zonder enige twijfel de makreel. 
Ze zijn makkelijk te vangen vanaf de kust bij opkomend tij wanneer ze naar de kust komen om te 
jagen op aanwezige scholen sprot en spiering.  Hoewel de makreel veel gevangen wordt om op het 
bord van een visliefhebber te eindigen, wordt ze ook veel gebruikt als aasvis voor het vangen van 
andere vissoorten. De makreel is een van de beste aasvissen die er beschikbaar is.
Vissend vanaf de Ierse stranden zijn de meestvoorkomende vissoorten die je kunt vangen bot, schol 
en tarbot. Deze soorten kun je het hele jaar door vangen, De beste periode loopt van eind augustus 
tot eind november omdat ze dan erg actief azen om de winter door te kunnen komen.     
In de kustwateren van Ierland zwemmen veel haaien- en rogsoorten rond en die zijn vanaf de kust 
goed bevisbaar. Verschillende soorten roggen zoals de stekelrog, de triggerfish, de baardmeerval 
en de pijlstaartrog kun je zomaar tegenkomen als je vanaf de kust vist. Tralee Bay staat bekend als 

MATERIAAL
In de meeste situaties kun je vissend vanaf de kust uitstekend uit de voeten met een 3.60 meter 
lange strandhengel met een werpgewicht van 3 – 6 ounces. Veel sportvissers van buiten Ier-
land gebruiken strandhengels van 4.25 meter tot 4.80 meter. Beide lengtematen zijn uitstekend 
bruikbaar aan de Ierse kust. Hou er rekening mee dat sommige vissoorten wat verder uit de 
kust te vangen zijn. In die gevallen is het wel nodig dat je materiaal geschikt is om die grotere 
afstanden te kunnen gooien. Een wat zwaardere hengel meenemen is aan te raden. Voor het 
vissen op zeebaars en platvis vanaf de kust is een strandhengel van rond de 3.30 meter met een 
werpgewicht van 2 tot 4 oz voldoende.  
Bij het vissen met kunstaas is het belangrijk dat je een hengel gebruikt die een gewicht van 10 
tot 40 gram kan wegzetten.  De lengte van de hengel is een zaak van persoonlijke voorkeur. De 
meeste sportvissers gebruiken hiervoor een hengel met een lengte van 2.40 tot 2.70 meter. Als je 
gaat vissen vanaf de rotsen, het zogenaamde Light Rock Fishing, is een 2.10 meter lange hengel 
met een werpgewicht van 5 tot 15 gram perfect. 
Voor het vissen op zeebaars en koolvis met de vlieghengel raden we je aan om een 2.75 tot 
3 meter lange vlieghengel mee te nemen.  Belangrijk is om shooting head lines te gebruiken in 
combinatie met een line tray. Zo’n line tray voorkomt dat je vlieglijn vast komt te zitten tussen de 
rotsen of zich om je benen wikkelt, als je vist staand in de ondiepe kustwateren. 

REGLEMENTEN
Belangrijk is het om je aan de regels te houden. Hoewel er niet zoveel regels van toepassing zijn 
op het vissen vanaf de Ierse kust zijn er wel een paar om te onthouden. 
In Ierland kennen ze, behalve voor zeeforel, geen gesloten seizoen. Van 13 oktober tot 31 
december is het echter wel verboden om te vissen op zeeforel. Als je er per ongeluk eentje vangt 
dient deze meteen teruggezet te worden. Om buiten eerder genoemde periode op zeeforel te 

kunnen vissen heb je een zalmvergunning nodig. Hou er rekening mee dat er een minimummaat van 
toepassing is. Daarnaast mag je er maar een bepaald aantal meenemen en daarnaast zijn er nog 
een aantal regels van toepassing als je gaat vissen op zeeforel. Zorg dat je bekend met de regels 
als je gaat vissen op zeeforel. 
Voor het vissen op zeebaars zijn er strenge regels opgesteld door de Europese Unie. Op dit moment 
(2018) moet je alle zeebaars die je vangt na het onthaken meteen weer vrijlaten. Het bekende 
Catch and Release principe is op zeebaars dus verplicht van toepassing. 
Bestaande regels kunnen altijd gewijzigd worden. Neem dus kennis van de laatste regels op 
dit gebied via onderstaande link. :  

http://fishinginireland.info/regulations.htm for the latest information

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 & Release 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 belan-
grijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish.

MEER INFORMATIE

Hengelsportinformatie
Deze brochure is een introductie voor het vissen vanaf de Ierse kust en biedt tevens een samenvatting 
van de belangrijkste hotspots. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde 
en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sport-
visserijwebsite 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. 

hengelsportwinkel of zelf opgraven op een beschut strand of bij een riviermonding. Vissoorten 
als platvis, zeebaars, koolvis en witing zijn vaak gek op dit aas. Zagers is een fantastisch aas 
als je, vissend vanaf de rotsen, op jacht bent naar kabeljauw of lipvis. Zagers is wel wat lastiger 
aan te komen dan zeepieren. Er zijn plaatsen aan de oost- en zuidkust waar je ze kunt scheppen. 
Je kunt ze ook bestellen bij een van de vele hengelsportwinkels.  
Ook inktvis wordt veel gebruikt als aas. Meestal maken ze onderdeel uit van een cocktail aan 
aas dat aan de haak wordt gedaan.  Ook krab aan de haak levert vaak mooie resultaten 
op. Krab is een perfect aas als de aanwezige zeekrab je andere aas van je haak pikt. De 
aanwezige zeekrab laat je aaskrab vaak met rust.  De grotere zeekrab is topaas als je lipvis 
wil vangen; de zachte, kleinere krab kun je goed inzetten als je zeebaars en platvis wil vangen. 
Krab kun je overal tussen de rotsen of tussen de waterplanten zoeken; makkelijker is het om ze 
gewoon bij de plaatselijke hengelsportzaak aan te schaffen. 
Sinds de komst van de lichtere kunstaashengels en kunstaas wordt het vissen met kunstaas ook 
steeds populairder. Het vissen met spinners is al lang erg popular, zeker als het gaat om het 
vangen van makreel. De introductie van hard- en soft plastic baits heeft voor een sterke uit-
breiding van de hengelsportmogelijkheden gezorgd.  Het vissen met kunstaas wordt vooral veel 
toegepast bij het vissen op zeebaars, koolvis en lipvis. Veel van de door sportvissers gevangen 
zeebaars is gevangen met gebruik van kunstaas. Weedless soft baits in het bijzonder zijn erg 
populair en kunnen ingezet worden op plaatsen waar je voorheen niet kon vissen. Nu kun je op 
parkoersen waar veel wier e.d. aanwezig is ook gaan vissen. De kleine soft baits zijn verder erg 
succesvol bij het vissen op lipvis. 
Vliegvissen wordt ook steeds populairder. Twintig jaar geleden begonnen een paar pioniers met 
het vliegvissen op zeebaars en sinds die tijd heeft deze discipline zich sterk uitgebreid. Zelfs de 
makreel is tegenwoordig goed te vangen op licht vliegvismateriaal. INTRODUCTIE

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 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.
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locatie waar je goed pijlstaartroggen vanaf het strand kunt vangen. De beste periode om hier naar 
toe te gaan loopt van het late voorjaar tot het begin van de zomer. Er zijn ook verschillende soorten 
haaien, zoals honds- en doornhaaien of haring- en kathaaien, vanaf deze locaties gevangen. Ook 
zijn er vangsten bekend van tope en haringhaaien vanaf de kust.   
Populaire vissoorten als kabeljauw, koolvis en wijting zijn gemakkelijk te vangen vanaf de rotsach-
tige kust. Ook de uit warmere wateren afkomstige lipvis komt steeds vaker naar de Ierse kust. Als je 
die aan de lijn krijgt, weet je zeker dat je hengel het zwaar te verduren krijgt. De veelvoorkomende 
en lastig te vangen diklipharder  kom je vooral tegen in de riviermondingen, de baaien en de Ierse 
havens, maar zijn ook te vangen vanaf het strand. 
De meest bekende, en daarom ook meeste gewilde vissoort, Atlantische zeebaars, kun je aan de 
hele Ierse kust tegenkomen. De hotspots liggen vooral aan de zuid- en zuidwestkust. De goede zee-
baarsmogelijkheden trekken veel sportvissers aan om te gaan vissen in Ierland. Je kunt ze vangen 
met levend- en kunstaas of met de vlieg. Als ze eenmaal je aas te pakken hebben geven ze zich niet 
zomaar gewonnen en  vergen vaak het uiterste van je materiaal.  Het is wel goed om je te realiseren 
dat vanwege de afnemende hoeveelheden zeebaars in de EU, je verplicht bent om de gevangen 
zeebaars direct weer te laten gaan. Zeebaars valt wettelijk dus onder Catch and Release. 

SEIZOENEN
Veelvan de  in de Ierse kustwateren aanwezige vis is het hele jaar door te vangen; andere soorten 
komen alleen in de zomer naar de Ierse kust. In de winterperiode azen de aanwezige vissoorten 
minder en zul je meer moeite moeten doen om ze te vangen. In het zuiden van het land zijn een aan-
tal locaties waar je in de winter vanaf de kust perfect op kabeljauw kunt vissen. De beste momenten 
zijn vaak direct na passeren van een stormfront. Platvis kun je goed vangen tot en met januari. 
Zeebaars is op sommige plaatsen ook het hele jaar aanwezig. Als je in de koudere maanden op 
zeebaars wil gaan vissen, gebruik dan natuurlijk aas. In de praktijk is dat het beste aas gebleken 
in deze periode. 
Als het lente wordt en de watertemperaturen weer stijgen, kun je goed op roggen gaan vissen. 
De stekel- en pijlstaartroggen komen vanaf april naar de ondiepe kustwateren en zijn, zeker op 
zonnige dagen, goed te vangen. Koolvis en lipvissen komen ook weer naar de kust en zijn goed te 
vangen als de watertemperatuur de 10 graden Celsius heeft bereikt. Vanaf mei komen soorten als 
de Gilthead Bream en de Triggerfish weer regelmatig voor.  
De zomer is voor de hengelsportmogelijkheden aan de kust het hoogseizoen. In die periode kun je 
de meest voorkomende vissoorten gemakkelijk vangen. Het hoogseizoen loopt tot eind oktober door 
en loopt af als de watertemperatuur weer gaat dalen. Makreel en aasvis als sprot komen erg veel 
voor in de zomer en trekken veel andere vissoorten aan. September is meestal de beste vismaand 
omdat dan de temperatuur van het zeewater het hoogst is en de vis actief aan het azen is om aan 
te sterken voor de koude wintermaanden.  

METHODEN & AAS
De aaskeuze is afhankelijk van het soort vis dat je wil gaan vangen. Vissen met natuurlijk aas is 
de meest succesvolle methode als je op jacht gaat naar bodemvissen als platvis of een van de 
rogsoorten. Vaak azen deze soorten uitsluitend op natuurlijk aas. Ook stukken makreel of spiering 
zijn veelgebruikte aassoorten en geschikt voor het vangen van de meeste vissoorten.  
Ook het gebruik van zeepieren als aas is vaak erg succesvol. Je kunt ze kopen in de plaatselijke 

Met meer dan 3000 kilometer kustlijn biedt Ierland veel mogelijkheden voor de sportvisser die 
graag vanaf de kust vist.  Van de prachtige zandstranden tot torenhoge kliffen en van rotsach-
tige sceneries tot beschutte baaien; Ierland staat bekend om haar prachtige omgeving en de 
uitstekende hengelsportmogelijkheden die het haar bezoekers biedt. De door de Golfstroom 
verwarmde kustwateren van Ierland bieden fantastische hengelsportmogelijkheden. Neem niet 
blindelings aan wat wij zeggen; vraag het maar eens aan een van de duizenden hengelsporters 
die elk jaar Ierland bezoeken om de wilde Ierse zeebaars  in de Atlantische golven te vangen 
of de veel strijd leverende koolvis te belagen vanaf de afgelegen rotsen. 
In het noorden van Ierland vis je tussen de 51ste en de 55ste breedtegraad en dat betekent 
dat je op dezelfde hoogte vist als de visgronden van Newfoundland, Kamchatka en die in het 
zuiden van Siberie. Het voordeel van Ierland is echter dat het profiteert van een gematigd 
zeeklimaat en dat de uit het zuidwesten komende Atlantische golfstroom het water voor de 
Ierse kust verwarmd. Het voordeel hiervan is dat Ierland milde winters kent met temperaturen 
die gemiddeld tussen de 7 tot 10 graden Celsius liggen. Tijdens de zomerperiode ligt de gem-
iddelde temperatuur in juli en augustus zo tussen de 17 en 20 graden Celsius. De temperatuur 
van het zeewater, is in vergelijking met vergelijkbare gebieden veel warmer. In de winter ligt 
de zeewatertemperatuur gemiddeld tussen de 8 en 10 graden Celsius; zomers tussen de 14 en 
17 graden Celsius. Op deze breedtegraad is er gedurende de zomerdagen meer dan 18 uur 
daglicht. In de maand juni is het zelfs pas na 23.00 uur echt donker en dit biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden voor de enthousiaste sportvisser.     

Hoewel vissen een populaire bezigheid is in Ierland komt het maar zelden voor dat het druk 
is aan de Ierse kust. Alleen in de periode dat makreel vanaf de kust te vangen is, kan het wel 
eens druk zijn op de hotspots. Normaal gesproken zijn zelfs de hotspots goed bevisbaar en 
is de kans groot dat je tijdens zo’n visdag geen enkele andere sportvisser tegenkomt.  Veel 
van de zandstranden zijn kilometers lang en bieden veel ruimte en keuzemogelijkheden voor 
sportvissers. Als je de meest populaire stekken links laat liggen en je eigen stek uitzoekt, is de 
kans groot dat er op die plaats nog nooit iemand gevist heeft. De mogelijkheden zijn onbegrenst 
en het afwijken van gebaande paden en nieuwe stekken te proberen levert vaak spectaculaire 
resultaten op. 
Ierland biedt naast de uitstekende hengelsportmogelijkheden echter nog veel meer. De aan de 
westkant gelegen Atlantische kustweg is ongeëvenaard en biedt een scala goede restaurants en 
Ierse pubs. Het is zeker aan te raden eens in de auto te stappen en een stuk van deze kustlijn te 
gaan verkennen. Aan het eind van een visdag is het ook een goed idee om een lekker biertje, of 
misschien wel twee, te gaan drinken in een plaatselijk pub en je ervaringen te delen. 
Deze brochure bevat de basisinformatie die je nodig hebt om je visreis naar de Ierse kust te 
plannen. Je treft er o.a. een korte beschrijving aan van de vissoorten die er voorkomen en een korte 
introductie van de gebieden die bekend staan om de goede vangsten. 

VISSOORTEN 
Ierland staat bekend om haar gevarieerde visbestand. De klimaatverandering van de laatste Jaren 
heeft er voor gezorgd dat het zeewater rond Ierland langzaam opwarmt waardoor er, vooral 
aan de zuidwestkust, in de zomer steeds meer verschillende soorten vis te vangen zijn. Soorten als 
Triggerfish, Gilthead Bream and Golden Grey Mullet weten de laatste Jaren de kust van Ierland 
ook steeds vaker te vinden. Ze verspreiden zich steeds verder naar het noorden en dat betekent dat 
de kans om een van deze vissoorten te vangen elk jaar groter wordt.
De meest voorkomende vissoort, zeker in de zomer en de herfst, is zonder enige twijfel de makreel. 
Ze zijn makkelijk te vangen vanaf de kust bij opkomend tij wanneer ze naar de kust komen om te 
jagen op aanwezige scholen sprot en spiering.  Hoewel de makreel veel gevangen wordt om op het 
bord van een visliefhebber te eindigen, wordt ze ook veel gebruikt als aasvis voor het vangen van 
andere vissoorten. De makreel is een van de beste aasvissen die er beschikbaar is.
Vissend vanaf de Ierse stranden zijn de meestvoorkomende vissoorten die je kunt vangen bot, schol 
en tarbot. Deze soorten kun je het hele jaar door vangen, De beste periode loopt van eind augustus 
tot eind november omdat ze dan erg actief azen om de winter door te kunnen komen.     
In de kustwateren van Ierland zwemmen veel haaien- en rogsoorten rond en die zijn vanaf de kust 
goed bevisbaar. Verschillende soorten roggen zoals de stekelrog, de triggerfish, de baardmeerval 
en de pijlstaartrog kun je zomaar tegenkomen als je vanaf de kust vist. Tralee Bay staat bekend als 

MATERIAAL
In de meeste situaties kun je vissend vanaf de kust uitstekend uit de voeten met een 3.60 meter 
lange strandhengel met een werpgewicht van 3 – 6 ounces. Veel sportvissers van buiten Ier-
land gebruiken strandhengels van 4.25 meter tot 4.80 meter. Beide lengtematen zijn uitstekend 
bruikbaar aan de Ierse kust. Hou er rekening mee dat sommige vissoorten wat verder uit de 
kust te vangen zijn. In die gevallen is het wel nodig dat je materiaal geschikt is om die grotere 
afstanden te kunnen gooien. Een wat zwaardere hengel meenemen is aan te raden. Voor het 
vissen op zeebaars en platvis vanaf de kust is een strandhengel van rond de 3.30 meter met een 
werpgewicht van 2 tot 4 oz voldoende.  
Bij het vissen met kunstaas is het belangrijk dat je een hengel gebruikt die een gewicht van 10 
tot 40 gram kan wegzetten.  De lengte van de hengel is een zaak van persoonlijke voorkeur. De 
meeste sportvissers gebruiken hiervoor een hengel met een lengte van 2.40 tot 2.70 meter. Als je 
gaat vissen vanaf de rotsen, het zogenaamde Light Rock Fishing, is een 2.10 meter lange hengel 
met een werpgewicht van 5 tot 15 gram perfect. 
Voor het vissen op zeebaars en koolvis met de vlieghengel raden we je aan om een 2.75 tot 
3 meter lange vlieghengel mee te nemen.  Belangrijk is om shooting head lines te gebruiken in 
combinatie met een line tray. Zo’n line tray voorkomt dat je vlieglijn vast komt te zitten tussen de 
rotsen of zich om je benen wikkelt, als je vist staand in de ondiepe kustwateren. 

REGLEMENTEN
Belangrijk is het om je aan de regels te houden. Hoewel er niet zoveel regels van toepassing zijn 
op het vissen vanaf de Ierse kust zijn er wel een paar om te onthouden. 
In Ierland kennen ze, behalve voor zeeforel, geen gesloten seizoen. Van 13 oktober tot 31 
december is het echter wel verboden om te vissen op zeeforel. Als je er per ongeluk eentje vangt 
dient deze meteen teruggezet te worden. Om buiten eerder genoemde periode op zeeforel te 

kunnen vissen heb je een zalmvergunning nodig. Hou er rekening mee dat er een minimummaat van 
toepassing is. Daarnaast mag je er maar een bepaald aantal meenemen en daarnaast zijn er nog 
een aantal regels van toepassing als je gaat vissen op zeeforel. Zorg dat je bekend met de regels 
als je gaat vissen op zeeforel. 
Voor het vissen op zeebaars zijn er strenge regels opgesteld door de Europese Unie. Op dit moment 
(2018) moet je alle zeebaars die je vangt na het onthaken meteen weer vrijlaten. Het bekende 
Catch and Release principe is op zeebaars dus verplicht van toepassing. 
Bestaande regels kunnen altijd gewijzigd worden. Neem dus kennis van de laatste regels op 
dit gebied via onderstaande link. :  

http://fishinginireland.info/regulations.htm for the latest information

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 & Release 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 belan-
grijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish.

MEER INFORMATIE

Hengelsportinformatie
Deze brochure is een introductie voor het vissen vanaf de Ierse kust en biedt tevens een samenvatting 
van de belangrijkste hotspots. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde 
en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sport-
visserijwebsite 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. 

hengelsportwinkel of zelf opgraven op een beschut strand of bij een riviermonding. Vissoorten 
als platvis, zeebaars, koolvis en witing zijn vaak gek op dit aas. Zagers is een fantastisch aas 
als je, vissend vanaf de rotsen, op jacht bent naar kabeljauw of lipvis. Zagers is wel wat lastiger 
aan te komen dan zeepieren. Er zijn plaatsen aan de oost- en zuidkust waar je ze kunt scheppen. 
Je kunt ze ook bestellen bij een van de vele hengelsportwinkels.  
Ook inktvis wordt veel gebruikt als aas. Meestal maken ze onderdeel uit van een cocktail aan 
aas dat aan de haak wordt gedaan.  Ook krab aan de haak levert vaak mooie resultaten 
op. Krab is een perfect aas als de aanwezige zeekrab je andere aas van je haak pikt. De 
aanwezige zeekrab laat je aaskrab vaak met rust.  De grotere zeekrab is topaas als je lipvis 
wil vangen; de zachte, kleinere krab kun je goed inzetten als je zeebaars en platvis wil vangen. 
Krab kun je overal tussen de rotsen of tussen de waterplanten zoeken; makkelijker is het om ze 
gewoon bij de plaatselijke hengelsportzaak aan te schaffen. 
Sinds de komst van de lichtere kunstaashengels en kunstaas wordt het vissen met kunstaas ook 
steeds populairder. Het vissen met spinners is al lang erg popular, zeker als het gaat om het 
vangen van makreel. De introductie van hard- en soft plastic baits heeft voor een sterke uit-
breiding van de hengelsportmogelijkheden gezorgd.  Het vissen met kunstaas wordt vooral veel 
toegepast bij het vissen op zeebaars, koolvis en lipvis. Veel van de door sportvissers gevangen 
zeebaars is gevangen met gebruik van kunstaas. Weedless soft baits in het bijzonder zijn erg 
populair en kunnen ingezet worden op plaatsen waar je voorheen niet kon vissen. Nu kun je op 
parkoersen waar veel wier e.d. aanwezig is ook gaan vissen. De kleine soft baits zijn verder erg 
succesvol bij het vissen op lipvis. 
Vliegvissen wordt ook steeds populairder. Twintig jaar geleden begonnen een paar pioniers met 
het vliegvissen op zeebaars en sinds die tijd heeft deze discipline zich sterk uitgebreid. Zelfs de 
makreel is tegenwoordig goed te vangen op licht vliegvismateriaal. INTRODUCTIE

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 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.
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locatie waar je goed pijlstaartroggen vanaf het strand kunt vangen. De beste periode om hier naar 
toe te gaan loopt van het late voorjaar tot het begin van de zomer. Er zijn ook verschillende soorten 
haaien, zoals honds- en doornhaaien of haring- en kathaaien, vanaf deze locaties gevangen. Ook 
zijn er vangsten bekend van tope en haringhaaien vanaf de kust.   
Populaire vissoorten als kabeljauw, koolvis en wijting zijn gemakkelijk te vangen vanaf de rotsach-
tige kust. Ook de uit warmere wateren afkomstige lipvis komt steeds vaker naar de Ierse kust. Als je 
die aan de lijn krijgt, weet je zeker dat je hengel het zwaar te verduren krijgt. De veelvoorkomende 
en lastig te vangen diklipharder  kom je vooral tegen in de riviermondingen, de baaien en de Ierse 
havens, maar zijn ook te vangen vanaf het strand. 
De meest bekende, en daarom ook meeste gewilde vissoort, Atlantische zeebaars, kun je aan de 
hele Ierse kust tegenkomen. De hotspots liggen vooral aan de zuid- en zuidwestkust. De goede zee-
baarsmogelijkheden trekken veel sportvissers aan om te gaan vissen in Ierland. Je kunt ze vangen 
met levend- en kunstaas of met de vlieg. Als ze eenmaal je aas te pakken hebben geven ze zich niet 
zomaar gewonnen en  vergen vaak het uiterste van je materiaal.  Het is wel goed om je te realiseren 
dat vanwege de afnemende hoeveelheden zeebaars in de EU, je verplicht bent om de gevangen 
zeebaars direct weer te laten gaan. Zeebaars valt wettelijk dus onder Catch and Release. 

SEIZOENEN
Veelvan de  in de Ierse kustwateren aanwezige vis is het hele jaar door te vangen; andere soorten 
komen alleen in de zomer naar de Ierse kust. In de winterperiode azen de aanwezige vissoorten 
minder en zul je meer moeite moeten doen om ze te vangen. In het zuiden van het land zijn een aan-
tal locaties waar je in de winter vanaf de kust perfect op kabeljauw kunt vissen. De beste momenten 
zijn vaak direct na passeren van een stormfront. Platvis kun je goed vangen tot en met januari. 
Zeebaars is op sommige plaatsen ook het hele jaar aanwezig. Als je in de koudere maanden op 
zeebaars wil gaan vissen, gebruik dan natuurlijk aas. In de praktijk is dat het beste aas gebleken 
in deze periode. 
Als het lente wordt en de watertemperaturen weer stijgen, kun je goed op roggen gaan vissen. 
De stekel- en pijlstaartroggen komen vanaf april naar de ondiepe kustwateren en zijn, zeker op 
zonnige dagen, goed te vangen. Koolvis en lipvissen komen ook weer naar de kust en zijn goed te 
vangen als de watertemperatuur de 10 graden Celsius heeft bereikt. Vanaf mei komen soorten als 
de Gilthead Bream en de Triggerfish weer regelmatig voor.  
De zomer is voor de hengelsportmogelijkheden aan de kust het hoogseizoen. In die periode kun je 
de meest voorkomende vissoorten gemakkelijk vangen. Het hoogseizoen loopt tot eind oktober door 
en loopt af als de watertemperatuur weer gaat dalen. Makreel en aasvis als sprot komen erg veel 
voor in de zomer en trekken veel andere vissoorten aan. September is meestal de beste vismaand 
omdat dan de temperatuur van het zeewater het hoogst is en de vis actief aan het azen is om aan 
te sterken voor de koude wintermaanden.  

METHODEN & AAS
De aaskeuze is afhankelijk van het soort vis dat je wil gaan vangen. Vissen met natuurlijk aas is 
de meest succesvolle methode als je op jacht gaat naar bodemvissen als platvis of een van de 
rogsoorten. Vaak azen deze soorten uitsluitend op natuurlijk aas. Ook stukken makreel of spiering 
zijn veelgebruikte aassoorten en geschikt voor het vangen van de meeste vissoorten.  
Ook het gebruik van zeepieren als aas is vaak erg succesvol. Je kunt ze kopen in de plaatselijke 

Met meer dan 3000 kilometer kustlijn biedt Ierland veel mogelijkheden voor de sportvisser die 
graag vanaf de kust vist.  Van de prachtige zandstranden tot torenhoge kliffen en van rotsach-
tige sceneries tot beschutte baaien; Ierland staat bekend om haar prachtige omgeving en de 
uitstekende hengelsportmogelijkheden die het haar bezoekers biedt. De door de Golfstroom 
verwarmde kustwateren van Ierland bieden fantastische hengelsportmogelijkheden. Neem niet 
blindelings aan wat wij zeggen; vraag het maar eens aan een van de duizenden hengelsporters 
die elk jaar Ierland bezoeken om de wilde Ierse zeebaars  in de Atlantische golven te vangen 
of de veel strijd leverende koolvis te belagen vanaf de afgelegen rotsen. 
In het noorden van Ierland vis je tussen de 51ste en de 55ste breedtegraad en dat betekent 
dat je op dezelfde hoogte vist als de visgronden van Newfoundland, Kamchatka en die in het 
zuiden van Siberie. Het voordeel van Ierland is echter dat het profiteert van een gematigd 
zeeklimaat en dat de uit het zuidwesten komende Atlantische golfstroom het water voor de 
Ierse kust verwarmd. Het voordeel hiervan is dat Ierland milde winters kent met temperaturen 
die gemiddeld tussen de 7 tot 10 graden Celsius liggen. Tijdens de zomerperiode ligt de gem-
iddelde temperatuur in juli en augustus zo tussen de 17 en 20 graden Celsius. De temperatuur 
van het zeewater, is in vergelijking met vergelijkbare gebieden veel warmer. In de winter ligt 
de zeewatertemperatuur gemiddeld tussen de 8 en 10 graden Celsius; zomers tussen de 14 en 
17 graden Celsius. Op deze breedtegraad is er gedurende de zomerdagen meer dan 18 uur 
daglicht. In de maand juni is het zelfs pas na 23.00 uur echt donker en dit biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden voor de enthousiaste sportvisser.     

Hoewel vissen een populaire bezigheid is in Ierland komt het maar zelden voor dat het druk 
is aan de Ierse kust. Alleen in de periode dat makreel vanaf de kust te vangen is, kan het wel 
eens druk zijn op de hotspots. Normaal gesproken zijn zelfs de hotspots goed bevisbaar en 
is de kans groot dat je tijdens zo’n visdag geen enkele andere sportvisser tegenkomt.  Veel 
van de zandstranden zijn kilometers lang en bieden veel ruimte en keuzemogelijkheden voor 
sportvissers. Als je de meest populaire stekken links laat liggen en je eigen stek uitzoekt, is de 
kans groot dat er op die plaats nog nooit iemand gevist heeft. De mogelijkheden zijn onbegrenst 
en het afwijken van gebaande paden en nieuwe stekken te proberen levert vaak spectaculaire 
resultaten op. 
Ierland biedt naast de uitstekende hengelsportmogelijkheden echter nog veel meer. De aan de 
westkant gelegen Atlantische kustweg is ongeëvenaard en biedt een scala goede restaurants en 
Ierse pubs. Het is zeker aan te raden eens in de auto te stappen en een stuk van deze kustlijn te 
gaan verkennen. Aan het eind van een visdag is het ook een goed idee om een lekker biertje, of 
misschien wel twee, te gaan drinken in een plaatselijk pub en je ervaringen te delen. 
Deze brochure bevat de basisinformatie die je nodig hebt om je visreis naar de Ierse kust te 
plannen. Je treft er o.a. een korte beschrijving aan van de vissoorten die er voorkomen en een korte 
introductie van de gebieden die bekend staan om de goede vangsten. 

VISSOORTEN 
Ierland staat bekend om haar gevarieerde visbestand. De klimaatverandering van de laatste Jaren 
heeft er voor gezorgd dat het zeewater rond Ierland langzaam opwarmt waardoor er, vooral 
aan de zuidwestkust, in de zomer steeds meer verschillende soorten vis te vangen zijn. Soorten als 
Triggerfish, Gilthead Bream and Golden Grey Mullet weten de laatste Jaren de kust van Ierland 
ook steeds vaker te vinden. Ze verspreiden zich steeds verder naar het noorden en dat betekent dat 
de kans om een van deze vissoorten te vangen elk jaar groter wordt.
De meest voorkomende vissoort, zeker in de zomer en de herfst, is zonder enige twijfel de makreel. 
Ze zijn makkelijk te vangen vanaf de kust bij opkomend tij wanneer ze naar de kust komen om te 
jagen op aanwezige scholen sprot en spiering.  Hoewel de makreel veel gevangen wordt om op het 
bord van een visliefhebber te eindigen, wordt ze ook veel gebruikt als aasvis voor het vangen van 
andere vissoorten. De makreel is een van de beste aasvissen die er beschikbaar is.
Vissend vanaf de Ierse stranden zijn de meestvoorkomende vissoorten die je kunt vangen bot, schol 
en tarbot. Deze soorten kun je het hele jaar door vangen, De beste periode loopt van eind augustus 
tot eind november omdat ze dan erg actief azen om de winter door te kunnen komen.     
In de kustwateren van Ierland zwemmen veel haaien- en rogsoorten rond en die zijn vanaf de kust 
goed bevisbaar. Verschillende soorten roggen zoals de stekelrog, de triggerfish, de baardmeerval 
en de pijlstaartrog kun je zomaar tegenkomen als je vanaf de kust vist. Tralee Bay staat bekend als 

MATERIAAL
In de meeste situaties kun je vissend vanaf de kust uitstekend uit de voeten met een 3.60 meter 
lange strandhengel met een werpgewicht van 3 – 6 ounces. Veel sportvissers van buiten Ier-
land gebruiken strandhengels van 4.25 meter tot 4.80 meter. Beide lengtematen zijn uitstekend 
bruikbaar aan de Ierse kust. Hou er rekening mee dat sommige vissoorten wat verder uit de 
kust te vangen zijn. In die gevallen is het wel nodig dat je materiaal geschikt is om die grotere 
afstanden te kunnen gooien. Een wat zwaardere hengel meenemen is aan te raden. Voor het 
vissen op zeebaars en platvis vanaf de kust is een strandhengel van rond de 3.30 meter met een 
werpgewicht van 2 tot 4 oz voldoende.  
Bij het vissen met kunstaas is het belangrijk dat je een hengel gebruikt die een gewicht van 10 
tot 40 gram kan wegzetten.  De lengte van de hengel is een zaak van persoonlijke voorkeur. De 
meeste sportvissers gebruiken hiervoor een hengel met een lengte van 2.40 tot 2.70 meter. Als je 
gaat vissen vanaf de rotsen, het zogenaamde Light Rock Fishing, is een 2.10 meter lange hengel 
met een werpgewicht van 5 tot 15 gram perfect. 
Voor het vissen op zeebaars en koolvis met de vlieghengel raden we je aan om een 2.75 tot 
3 meter lange vlieghengel mee te nemen.  Belangrijk is om shooting head lines te gebruiken in 
combinatie met een line tray. Zo’n line tray voorkomt dat je vlieglijn vast komt te zitten tussen de 
rotsen of zich om je benen wikkelt, als je vist staand in de ondiepe kustwateren. 

REGLEMENTEN
Belangrijk is het om je aan de regels te houden. Hoewel er niet zoveel regels van toepassing zijn 
op het vissen vanaf de Ierse kust zijn er wel een paar om te onthouden. 
In Ierland kennen ze, behalve voor zeeforel, geen gesloten seizoen. Van 13 oktober tot 31 
december is het echter wel verboden om te vissen op zeeforel. Als je er per ongeluk eentje vangt 
dient deze meteen teruggezet te worden. Om buiten eerder genoemde periode op zeeforel te 

kunnen vissen heb je een zalmvergunning nodig. Hou er rekening mee dat er een minimummaat van 
toepassing is. Daarnaast mag je er maar een bepaald aantal meenemen en daarnaast zijn er nog 
een aantal regels van toepassing als je gaat vissen op zeeforel. Zorg dat je bekend met de regels 
als je gaat vissen op zeeforel. 
Voor het vissen op zeebaars zijn er strenge regels opgesteld door de Europese Unie. Op dit moment 
(2018) moet je alle zeebaars die je vangt na het onthaken meteen weer vrijlaten. Het bekende 
Catch and Release principe is op zeebaars dus verplicht van toepassing. 
Bestaande regels kunnen altijd gewijzigd worden. Neem dus kennis van de laatste regels op 
dit gebied via onderstaande link. :  

http://fishinginireland.info/regulations.htm for the latest information

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 & Release 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 belan-
grijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish.

MEER INFORMATIE

Hengelsportinformatie
Deze brochure is een introductie voor het vissen vanaf de Ierse kust en biedt tevens een samenvatting 
van de belangrijkste hotspots. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde 
en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sport-
visserijwebsite 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. 

hengelsportwinkel of zelf opgraven op een beschut strand of bij een riviermonding. Vissoorten 
als platvis, zeebaars, koolvis en witing zijn vaak gek op dit aas. Zagers is een fantastisch aas 
als je, vissend vanaf de rotsen, op jacht bent naar kabeljauw of lipvis. Zagers is wel wat lastiger 
aan te komen dan zeepieren. Er zijn plaatsen aan de oost- en zuidkust waar je ze kunt scheppen. 
Je kunt ze ook bestellen bij een van de vele hengelsportwinkels.  
Ook inktvis wordt veel gebruikt als aas. Meestal maken ze onderdeel uit van een cocktail aan 
aas dat aan de haak wordt gedaan.  Ook krab aan de haak levert vaak mooie resultaten 
op. Krab is een perfect aas als de aanwezige zeekrab je andere aas van je haak pikt. De 
aanwezige zeekrab laat je aaskrab vaak met rust.  De grotere zeekrab is topaas als je lipvis 
wil vangen; de zachte, kleinere krab kun je goed inzetten als je zeebaars en platvis wil vangen. 
Krab kun je overal tussen de rotsen of tussen de waterplanten zoeken; makkelijker is het om ze 
gewoon bij de plaatselijke hengelsportzaak aan te schaffen. 
Sinds de komst van de lichtere kunstaashengels en kunstaas wordt het vissen met kunstaas ook 
steeds populairder. Het vissen met spinners is al lang erg popular, zeker als het gaat om het 
vangen van makreel. De introductie van hard- en soft plastic baits heeft voor een sterke uit-
breiding van de hengelsportmogelijkheden gezorgd.  Het vissen met kunstaas wordt vooral veel 
toegepast bij het vissen op zeebaars, koolvis en lipvis. Veel van de door sportvissers gevangen 
zeebaars is gevangen met gebruik van kunstaas. Weedless soft baits in het bijzonder zijn erg 
populair en kunnen ingezet worden op plaatsen waar je voorheen niet kon vissen. Nu kun je op 
parkoersen waar veel wier e.d. aanwezig is ook gaan vissen. De kleine soft baits zijn verder erg 
succesvol bij het vissen op lipvis. 
Vliegvissen wordt ook steeds populairder. Twintig jaar geleden begonnen een paar pioniers met 
het vliegvissen op zeebaars en sinds die tijd heeft deze discipline zich sterk uitgebreid. Zelfs de 
makreel is tegenwoordig goed te vangen op licht vliegvismateriaal. INTRODUCTIE

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 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.
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locatie waar je goed pijlstaartroggen vanaf het strand kunt vangen. De beste periode om hier naar 
toe te gaan loopt van het late voorjaar tot het begin van de zomer. Er zijn ook verschillende soorten 
haaien, zoals honds- en doornhaaien of haring- en kathaaien, vanaf deze locaties gevangen. Ook 
zijn er vangsten bekend van tope en haringhaaien vanaf de kust.   
Populaire vissoorten als kabeljauw, koolvis en wijting zijn gemakkelijk te vangen vanaf de rotsach-
tige kust. Ook de uit warmere wateren afkomstige lipvis komt steeds vaker naar de Ierse kust. Als je 
die aan de lijn krijgt, weet je zeker dat je hengel het zwaar te verduren krijgt. De veelvoorkomende 
en lastig te vangen diklipharder  kom je vooral tegen in de riviermondingen, de baaien en de Ierse 
havens, maar zijn ook te vangen vanaf het strand. 
De meest bekende, en daarom ook meeste gewilde vissoort, Atlantische zeebaars, kun je aan de 
hele Ierse kust tegenkomen. De hotspots liggen vooral aan de zuid- en zuidwestkust. De goede zee-
baarsmogelijkheden trekken veel sportvissers aan om te gaan vissen in Ierland. Je kunt ze vangen 
met levend- en kunstaas of met de vlieg. Als ze eenmaal je aas te pakken hebben geven ze zich niet 
zomaar gewonnen en  vergen vaak het uiterste van je materiaal.  Het is wel goed om je te realiseren 
dat vanwege de afnemende hoeveelheden zeebaars in de EU, je verplicht bent om de gevangen 
zeebaars direct weer te laten gaan. Zeebaars valt wettelijk dus onder Catch and Release. 

SEIZOENEN
Veelvan de  in de Ierse kustwateren aanwezige vis is het hele jaar door te vangen; andere soorten 
komen alleen in de zomer naar de Ierse kust. In de winterperiode azen de aanwezige vissoorten 
minder en zul je meer moeite moeten doen om ze te vangen. In het zuiden van het land zijn een aan-
tal locaties waar je in de winter vanaf de kust perfect op kabeljauw kunt vissen. De beste momenten 
zijn vaak direct na passeren van een stormfront. Platvis kun je goed vangen tot en met januari. 
Zeebaars is op sommige plaatsen ook het hele jaar aanwezig. Als je in de koudere maanden op 
zeebaars wil gaan vissen, gebruik dan natuurlijk aas. In de praktijk is dat het beste aas gebleken 
in deze periode. 
Als het lente wordt en de watertemperaturen weer stijgen, kun je goed op roggen gaan vissen. 
De stekel- en pijlstaartroggen komen vanaf april naar de ondiepe kustwateren en zijn, zeker op 
zonnige dagen, goed te vangen. Koolvis en lipvissen komen ook weer naar de kust en zijn goed te 
vangen als de watertemperatuur de 10 graden Celsius heeft bereikt. Vanaf mei komen soorten als 
de Gilthead Bream en de Triggerfish weer regelmatig voor.  
De zomer is voor de hengelsportmogelijkheden aan de kust het hoogseizoen. In die periode kun je 
de meest voorkomende vissoorten gemakkelijk vangen. Het hoogseizoen loopt tot eind oktober door 
en loopt af als de watertemperatuur weer gaat dalen. Makreel en aasvis als sprot komen erg veel 
voor in de zomer en trekken veel andere vissoorten aan. September is meestal de beste vismaand 
omdat dan de temperatuur van het zeewater het hoogst is en de vis actief aan het azen is om aan 
te sterken voor de koude wintermaanden.  

METHODEN & AAS
De aaskeuze is afhankelijk van het soort vis dat je wil gaan vangen. Vissen met natuurlijk aas is 
de meest succesvolle methode als je op jacht gaat naar bodemvissen als platvis of een van de 
rogsoorten. Vaak azen deze soorten uitsluitend op natuurlijk aas. Ook stukken makreel of spiering 
zijn veelgebruikte aassoorten en geschikt voor het vangen van de meeste vissoorten.  
Ook het gebruik van zeepieren als aas is vaak erg succesvol. Je kunt ze kopen in de plaatselijke 

Met meer dan 3000 kilometer kustlijn biedt Ierland veel mogelijkheden voor de sportvisser die 
graag vanaf de kust vist.  Van de prachtige zandstranden tot torenhoge kliffen en van rotsach-
tige sceneries tot beschutte baaien; Ierland staat bekend om haar prachtige omgeving en de 
uitstekende hengelsportmogelijkheden die het haar bezoekers biedt. De door de Golfstroom 
verwarmde kustwateren van Ierland bieden fantastische hengelsportmogelijkheden. Neem niet 
blindelings aan wat wij zeggen; vraag het maar eens aan een van de duizenden hengelsporters 
die elk jaar Ierland bezoeken om de wilde Ierse zeebaars  in de Atlantische golven te vangen 
of de veel strijd leverende koolvis te belagen vanaf de afgelegen rotsen. 
In het noorden van Ierland vis je tussen de 51ste en de 55ste breedtegraad en dat betekent 
dat je op dezelfde hoogte vist als de visgronden van Newfoundland, Kamchatka en die in het 
zuiden van Siberie. Het voordeel van Ierland is echter dat het profiteert van een gematigd 
zeeklimaat en dat de uit het zuidwesten komende Atlantische golfstroom het water voor de 
Ierse kust verwarmd. Het voordeel hiervan is dat Ierland milde winters kent met temperaturen 
die gemiddeld tussen de 7 tot 10 graden Celsius liggen. Tijdens de zomerperiode ligt de gem-
iddelde temperatuur in juli en augustus zo tussen de 17 en 20 graden Celsius. De temperatuur 
van het zeewater, is in vergelijking met vergelijkbare gebieden veel warmer. In de winter ligt 
de zeewatertemperatuur gemiddeld tussen de 8 en 10 graden Celsius; zomers tussen de 14 en 
17 graden Celsius. Op deze breedtegraad is er gedurende de zomerdagen meer dan 18 uur 
daglicht. In de maand juni is het zelfs pas na 23.00 uur echt donker en dit biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden voor de enthousiaste sportvisser.     

Hoewel vissen een populaire bezigheid is in Ierland komt het maar zelden voor dat het druk 
is aan de Ierse kust. Alleen in de periode dat makreel vanaf de kust te vangen is, kan het wel 
eens druk zijn op de hotspots. Normaal gesproken zijn zelfs de hotspots goed bevisbaar en 
is de kans groot dat je tijdens zo’n visdag geen enkele andere sportvisser tegenkomt.  Veel 
van de zandstranden zijn kilometers lang en bieden veel ruimte en keuzemogelijkheden voor 
sportvissers. Als je de meest populaire stekken links laat liggen en je eigen stek uitzoekt, is de 
kans groot dat er op die plaats nog nooit iemand gevist heeft. De mogelijkheden zijn onbegrenst 
en het afwijken van gebaande paden en nieuwe stekken te proberen levert vaak spectaculaire 
resultaten op. 
Ierland biedt naast de uitstekende hengelsportmogelijkheden echter nog veel meer. De aan de 
westkant gelegen Atlantische kustweg is ongeëvenaard en biedt een scala goede restaurants en 
Ierse pubs. Het is zeker aan te raden eens in de auto te stappen en een stuk van deze kustlijn te 
gaan verkennen. Aan het eind van een visdag is het ook een goed idee om een lekker biertje, of 
misschien wel twee, te gaan drinken in een plaatselijk pub en je ervaringen te delen. 
Deze brochure bevat de basisinformatie die je nodig hebt om je visreis naar de Ierse kust te 
plannen. Je treft er o.a. een korte beschrijving aan van de vissoorten die er voorkomen en een korte 
introductie van de gebieden die bekend staan om de goede vangsten. 

VISSOORTEN 
Ierland staat bekend om haar gevarieerde visbestand. De klimaatverandering van de laatste Jaren 
heeft er voor gezorgd dat het zeewater rond Ierland langzaam opwarmt waardoor er, vooral 
aan de zuidwestkust, in de zomer steeds meer verschillende soorten vis te vangen zijn. Soorten als 
Triggerfish, Gilthead Bream and Golden Grey Mullet weten de laatste Jaren de kust van Ierland 
ook steeds vaker te vinden. Ze verspreiden zich steeds verder naar het noorden en dat betekent dat 
de kans om een van deze vissoorten te vangen elk jaar groter wordt.
De meest voorkomende vissoort, zeker in de zomer en de herfst, is zonder enige twijfel de makreel. 
Ze zijn makkelijk te vangen vanaf de kust bij opkomend tij wanneer ze naar de kust komen om te 
jagen op aanwezige scholen sprot en spiering.  Hoewel de makreel veel gevangen wordt om op het 
bord van een visliefhebber te eindigen, wordt ze ook veel gebruikt als aasvis voor het vangen van 
andere vissoorten. De makreel is een van de beste aasvissen die er beschikbaar is.
Vissend vanaf de Ierse stranden zijn de meestvoorkomende vissoorten die je kunt vangen bot, schol 
en tarbot. Deze soorten kun je het hele jaar door vangen, De beste periode loopt van eind augustus 
tot eind november omdat ze dan erg actief azen om de winter door te kunnen komen.     
In de kustwateren van Ierland zwemmen veel haaien- en rogsoorten rond en die zijn vanaf de kust 
goed bevisbaar. Verschillende soorten roggen zoals de stekelrog, de triggerfish, de baardmeerval 
en de pijlstaartrog kun je zomaar tegenkomen als je vanaf de kust vist. Tralee Bay staat bekend als 

MATERIAAL
In de meeste situaties kun je vissend vanaf de kust uitstekend uit de voeten met een 3.60 meter 
lange strandhengel met een werpgewicht van 3 – 6 ounces. Veel sportvissers van buiten Ier-
land gebruiken strandhengels van 4.25 meter tot 4.80 meter. Beide lengtematen zijn uitstekend 
bruikbaar aan de Ierse kust. Hou er rekening mee dat sommige vissoorten wat verder uit de 
kust te vangen zijn. In die gevallen is het wel nodig dat je materiaal geschikt is om die grotere 
afstanden te kunnen gooien. Een wat zwaardere hengel meenemen is aan te raden. Voor het 
vissen op zeebaars en platvis vanaf de kust is een strandhengel van rond de 3.30 meter met een 
werpgewicht van 2 tot 4 oz voldoende.  
Bij het vissen met kunstaas is het belangrijk dat je een hengel gebruikt die een gewicht van 10 
tot 40 gram kan wegzetten.  De lengte van de hengel is een zaak van persoonlijke voorkeur. De 
meeste sportvissers gebruiken hiervoor een hengel met een lengte van 2.40 tot 2.70 meter. Als je 
gaat vissen vanaf de rotsen, het zogenaamde Light Rock Fishing, is een 2.10 meter lange hengel 
met een werpgewicht van 5 tot 15 gram perfect. 
Voor het vissen op zeebaars en koolvis met de vlieghengel raden we je aan om een 2.75 tot 
3 meter lange vlieghengel mee te nemen.  Belangrijk is om shooting head lines te gebruiken in 
combinatie met een line tray. Zo’n line tray voorkomt dat je vlieglijn vast komt te zitten tussen de 
rotsen of zich om je benen wikkelt, als je vist staand in de ondiepe kustwateren. 

REGLEMENTEN
Belangrijk is het om je aan de regels te houden. Hoewel er niet zoveel regels van toepassing zijn 
op het vissen vanaf de Ierse kust zijn er wel een paar om te onthouden. 
In Ierland kennen ze, behalve voor zeeforel, geen gesloten seizoen. Van 13 oktober tot 31 
december is het echter wel verboden om te vissen op zeeforel. Als je er per ongeluk eentje vangt 
dient deze meteen teruggezet te worden. Om buiten eerder genoemde periode op zeeforel te 

kunnen vissen heb je een zalmvergunning nodig. Hou er rekening mee dat er een minimummaat van 
toepassing is. Daarnaast mag je er maar een bepaald aantal meenemen en daarnaast zijn er nog 
een aantal regels van toepassing als je gaat vissen op zeeforel. Zorg dat je bekend met de regels 
als je gaat vissen op zeeforel. 
Voor het vissen op zeebaars zijn er strenge regels opgesteld door de Europese Unie. Op dit moment 
(2018) moet je alle zeebaars die je vangt na het onthaken meteen weer vrijlaten. Het bekende 
Catch and Release principe is op zeebaars dus verplicht van toepassing. 
Bestaande regels kunnen altijd gewijzigd worden. Neem dus kennis van de laatste regels op 
dit gebied via onderstaande link. :  

http://fishinginireland.info/regulations.htm for the latest information

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 & Release 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 belan-
grijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish.

MEER INFORMATIE

Hengelsportinformatie
Deze brochure is een introductie voor het vissen vanaf de Ierse kust en biedt tevens een samenvatting 
van de belangrijkste hotspots. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde 
en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sport-
visserijwebsite 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. 

hengelsportwinkel of zelf opgraven op een beschut strand of bij een riviermonding. Vissoorten 
als platvis, zeebaars, koolvis en witing zijn vaak gek op dit aas. Zagers is een fantastisch aas 
als je, vissend vanaf de rotsen, op jacht bent naar kabeljauw of lipvis. Zagers is wel wat lastiger 
aan te komen dan zeepieren. Er zijn plaatsen aan de oost- en zuidkust waar je ze kunt scheppen. 
Je kunt ze ook bestellen bij een van de vele hengelsportwinkels.  
Ook inktvis wordt veel gebruikt als aas. Meestal maken ze onderdeel uit van een cocktail aan 
aas dat aan de haak wordt gedaan.  Ook krab aan de haak levert vaak mooie resultaten 
op. Krab is een perfect aas als de aanwezige zeekrab je andere aas van je haak pikt. De 
aanwezige zeekrab laat je aaskrab vaak met rust.  De grotere zeekrab is topaas als je lipvis 
wil vangen; de zachte, kleinere krab kun je goed inzetten als je zeebaars en platvis wil vangen. 
Krab kun je overal tussen de rotsen of tussen de waterplanten zoeken; makkelijker is het om ze 
gewoon bij de plaatselijke hengelsportzaak aan te schaffen. 
Sinds de komst van de lichtere kunstaashengels en kunstaas wordt het vissen met kunstaas ook 
steeds populairder. Het vissen met spinners is al lang erg popular, zeker als het gaat om het 
vangen van makreel. De introductie van hard- en soft plastic baits heeft voor een sterke uit-
breiding van de hengelsportmogelijkheden gezorgd.  Het vissen met kunstaas wordt vooral veel 
toegepast bij het vissen op zeebaars, koolvis en lipvis. Veel van de door sportvissers gevangen 
zeebaars is gevangen met gebruik van kunstaas. Weedless soft baits in het bijzonder zijn erg 
populair en kunnen ingezet worden op plaatsen waar je voorheen niet kon vissen. Nu kun je op 
parkoersen waar veel wier e.d. aanwezig is ook gaan vissen. De kleine soft baits zijn verder erg 
succesvol bij het vissen op lipvis. 
Vliegvissen wordt ook steeds populairder. Twintig jaar geleden begonnen een paar pioniers met 
het vliegvissen op zeebaars en sinds die tijd heeft deze discipline zich sterk uitgebreid. Zelfs de 
makreel is tegenwoordig goed te vangen op licht vliegvismateriaal. INTRODUCTIE

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 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.
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locatie waar je goed pijlstaartroggen vanaf het strand kunt vangen. De beste periode om hier naar 
toe te gaan loopt van het late voorjaar tot het begin van de zomer. Er zijn ook verschillende soorten 
haaien, zoals honds- en doornhaaien of haring- en kathaaien, vanaf deze locaties gevangen. Ook 
zijn er vangsten bekend van tope en haringhaaien vanaf de kust.   
Populaire vissoorten als kabeljauw, koolvis en wijting zijn gemakkelijk te vangen vanaf de rotsach-
tige kust. Ook de uit warmere wateren afkomstige lipvis komt steeds vaker naar de Ierse kust. Als je 
die aan de lijn krijgt, weet je zeker dat je hengel het zwaar te verduren krijgt. De veelvoorkomende 
en lastig te vangen diklipharder  kom je vooral tegen in de riviermondingen, de baaien en de Ierse 
havens, maar zijn ook te vangen vanaf het strand. 
De meest bekende, en daarom ook meeste gewilde vissoort, Atlantische zeebaars, kun je aan de 
hele Ierse kust tegenkomen. De hotspots liggen vooral aan de zuid- en zuidwestkust. De goede zee-
baarsmogelijkheden trekken veel sportvissers aan om te gaan vissen in Ierland. Je kunt ze vangen 
met levend- en kunstaas of met de vlieg. Als ze eenmaal je aas te pakken hebben geven ze zich niet 
zomaar gewonnen en  vergen vaak het uiterste van je materiaal.  Het is wel goed om je te realiseren 
dat vanwege de afnemende hoeveelheden zeebaars in de EU, je verplicht bent om de gevangen 
zeebaars direct weer te laten gaan. Zeebaars valt wettelijk dus onder Catch and Release. 

SEIZOENEN
Veelvan de  in de Ierse kustwateren aanwezige vis is het hele jaar door te vangen; andere soorten 
komen alleen in de zomer naar de Ierse kust. In de winterperiode azen de aanwezige vissoorten 
minder en zul je meer moeite moeten doen om ze te vangen. In het zuiden van het land zijn een aan-
tal locaties waar je in de winter vanaf de kust perfect op kabeljauw kunt vissen. De beste momenten 
zijn vaak direct na passeren van een stormfront. Platvis kun je goed vangen tot en met januari. 
Zeebaars is op sommige plaatsen ook het hele jaar aanwezig. Als je in de koudere maanden op 
zeebaars wil gaan vissen, gebruik dan natuurlijk aas. In de praktijk is dat het beste aas gebleken 
in deze periode. 
Als het lente wordt en de watertemperaturen weer stijgen, kun je goed op roggen gaan vissen. 
De stekel- en pijlstaartroggen komen vanaf april naar de ondiepe kustwateren en zijn, zeker op 
zonnige dagen, goed te vangen. Koolvis en lipvissen komen ook weer naar de kust en zijn goed te 
vangen als de watertemperatuur de 10 graden Celsius heeft bereikt. Vanaf mei komen soorten als 
de Gilthead Bream en de Triggerfish weer regelmatig voor.  
De zomer is voor de hengelsportmogelijkheden aan de kust het hoogseizoen. In die periode kun je 
de meest voorkomende vissoorten gemakkelijk vangen. Het hoogseizoen loopt tot eind oktober door 
en loopt af als de watertemperatuur weer gaat dalen. Makreel en aasvis als sprot komen erg veel 
voor in de zomer en trekken veel andere vissoorten aan. September is meestal de beste vismaand 
omdat dan de temperatuur van het zeewater het hoogst is en de vis actief aan het azen is om aan 
te sterken voor de koude wintermaanden.  

METHODEN & AAS
De aaskeuze is afhankelijk van het soort vis dat je wil gaan vangen. Vissen met natuurlijk aas is 
de meest succesvolle methode als je op jacht gaat naar bodemvissen als platvis of een van de 
rogsoorten. Vaak azen deze soorten uitsluitend op natuurlijk aas. Ook stukken makreel of spiering 
zijn veelgebruikte aassoorten en geschikt voor het vangen van de meeste vissoorten.  
Ook het gebruik van zeepieren als aas is vaak erg succesvol. Je kunt ze kopen in de plaatselijke 

Met meer dan 3000 kilometer kustlijn biedt Ierland veel mogelijkheden voor de sportvisser die 
graag vanaf de kust vist.  Van de prachtige zandstranden tot torenhoge kliffen en van rotsach-
tige sceneries tot beschutte baaien; Ierland staat bekend om haar prachtige omgeving en de 
uitstekende hengelsportmogelijkheden die het haar bezoekers biedt. De door de Golfstroom 
verwarmde kustwateren van Ierland bieden fantastische hengelsportmogelijkheden. Neem niet 
blindelings aan wat wij zeggen; vraag het maar eens aan een van de duizenden hengelsporters 
die elk jaar Ierland bezoeken om de wilde Ierse zeebaars  in de Atlantische golven te vangen 
of de veel strijd leverende koolvis te belagen vanaf de afgelegen rotsen. 
In het noorden van Ierland vis je tussen de 51ste en de 55ste breedtegraad en dat betekent 
dat je op dezelfde hoogte vist als de visgronden van Newfoundland, Kamchatka en die in het 
zuiden van Siberie. Het voordeel van Ierland is echter dat het profiteert van een gematigd 
zeeklimaat en dat de uit het zuidwesten komende Atlantische golfstroom het water voor de 
Ierse kust verwarmd. Het voordeel hiervan is dat Ierland milde winters kent met temperaturen 
die gemiddeld tussen de 7 tot 10 graden Celsius liggen. Tijdens de zomerperiode ligt de gem-
iddelde temperatuur in juli en augustus zo tussen de 17 en 20 graden Celsius. De temperatuur 
van het zeewater, is in vergelijking met vergelijkbare gebieden veel warmer. In de winter ligt 
de zeewatertemperatuur gemiddeld tussen de 8 en 10 graden Celsius; zomers tussen de 14 en 
17 graden Celsius. Op deze breedtegraad is er gedurende de zomerdagen meer dan 18 uur 
daglicht. In de maand juni is het zelfs pas na 23.00 uur echt donker en dit biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden voor de enthousiaste sportvisser.     

Hoewel vissen een populaire bezigheid is in Ierland komt het maar zelden voor dat het druk 
is aan de Ierse kust. Alleen in de periode dat makreel vanaf de kust te vangen is, kan het wel 
eens druk zijn op de hotspots. Normaal gesproken zijn zelfs de hotspots goed bevisbaar en 
is de kans groot dat je tijdens zo’n visdag geen enkele andere sportvisser tegenkomt.  Veel 
van de zandstranden zijn kilometers lang en bieden veel ruimte en keuzemogelijkheden voor 
sportvissers. Als je de meest populaire stekken links laat liggen en je eigen stek uitzoekt, is de 
kans groot dat er op die plaats nog nooit iemand gevist heeft. De mogelijkheden zijn onbegrenst 
en het afwijken van gebaande paden en nieuwe stekken te proberen levert vaak spectaculaire 
resultaten op. 
Ierland biedt naast de uitstekende hengelsportmogelijkheden echter nog veel meer. De aan de 
westkant gelegen Atlantische kustweg is ongeëvenaard en biedt een scala goede restaurants en 
Ierse pubs. Het is zeker aan te raden eens in de auto te stappen en een stuk van deze kustlijn te 
gaan verkennen. Aan het eind van een visdag is het ook een goed idee om een lekker biertje, of 
misschien wel twee, te gaan drinken in een plaatselijk pub en je ervaringen te delen. 
Deze brochure bevat de basisinformatie die je nodig hebt om je visreis naar de Ierse kust te 
plannen. Je treft er o.a. een korte beschrijving aan van de vissoorten die er voorkomen en een korte 
introductie van de gebieden die bekend staan om de goede vangsten. 

VISSOORTEN 
Ierland staat bekend om haar gevarieerde visbestand. De klimaatverandering van de laatste Jaren 
heeft er voor gezorgd dat het zeewater rond Ierland langzaam opwarmt waardoor er, vooral 
aan de zuidwestkust, in de zomer steeds meer verschillende soorten vis te vangen zijn. Soorten als 
Triggerfish, Gilthead Bream and Golden Grey Mullet weten de laatste Jaren de kust van Ierland 
ook steeds vaker te vinden. Ze verspreiden zich steeds verder naar het noorden en dat betekent dat 
de kans om een van deze vissoorten te vangen elk jaar groter wordt.
De meest voorkomende vissoort, zeker in de zomer en de herfst, is zonder enige twijfel de makreel. 
Ze zijn makkelijk te vangen vanaf de kust bij opkomend tij wanneer ze naar de kust komen om te 
jagen op aanwezige scholen sprot en spiering.  Hoewel de makreel veel gevangen wordt om op het 
bord van een visliefhebber te eindigen, wordt ze ook veel gebruikt als aasvis voor het vangen van 
andere vissoorten. De makreel is een van de beste aasvissen die er beschikbaar is.
Vissend vanaf de Ierse stranden zijn de meestvoorkomende vissoorten die je kunt vangen bot, schol 
en tarbot. Deze soorten kun je het hele jaar door vangen, De beste periode loopt van eind augustus 
tot eind november omdat ze dan erg actief azen om de winter door te kunnen komen.     
In de kustwateren van Ierland zwemmen veel haaien- en rogsoorten rond en die zijn vanaf de kust 
goed bevisbaar. Verschillende soorten roggen zoals de stekelrog, de triggerfish, de baardmeerval 
en de pijlstaartrog kun je zomaar tegenkomen als je vanaf de kust vist. Tralee Bay staat bekend als 

MATERIAAL
In de meeste situaties kun je vissend vanaf de kust uitstekend uit de voeten met een 3.60 meter 
lange strandhengel met een werpgewicht van 3 – 6 ounces. Veel sportvissers van buiten Ier-
land gebruiken strandhengels van 4.25 meter tot 4.80 meter. Beide lengtematen zijn uitstekend 
bruikbaar aan de Ierse kust. Hou er rekening mee dat sommige vissoorten wat verder uit de 
kust te vangen zijn. In die gevallen is het wel nodig dat je materiaal geschikt is om die grotere 
afstanden te kunnen gooien. Een wat zwaardere hengel meenemen is aan te raden. Voor het 
vissen op zeebaars en platvis vanaf de kust is een strandhengel van rond de 3.30 meter met een 
werpgewicht van 2 tot 4 oz voldoende.  
Bij het vissen met kunstaas is het belangrijk dat je een hengel gebruikt die een gewicht van 10 
tot 40 gram kan wegzetten.  De lengte van de hengel is een zaak van persoonlijke voorkeur. De 
meeste sportvissers gebruiken hiervoor een hengel met een lengte van 2.40 tot 2.70 meter. Als je 
gaat vissen vanaf de rotsen, het zogenaamde Light Rock Fishing, is een 2.10 meter lange hengel 
met een werpgewicht van 5 tot 15 gram perfect. 
Voor het vissen op zeebaars en koolvis met de vlieghengel raden we je aan om een 2.75 tot 
3 meter lange vlieghengel mee te nemen.  Belangrijk is om shooting head lines te gebruiken in 
combinatie met een line tray. Zo’n line tray voorkomt dat je vlieglijn vast komt te zitten tussen de 
rotsen of zich om je benen wikkelt, als je vist staand in de ondiepe kustwateren. 

REGLEMENTEN
Belangrijk is het om je aan de regels te houden. Hoewel er niet zoveel regels van toepassing zijn 
op het vissen vanaf de Ierse kust zijn er wel een paar om te onthouden. 
In Ierland kennen ze, behalve voor zeeforel, geen gesloten seizoen. Van 13 oktober tot 31 
december is het echter wel verboden om te vissen op zeeforel. Als je er per ongeluk eentje vangt 
dient deze meteen teruggezet te worden. Om buiten eerder genoemde periode op zeeforel te 

kunnen vissen heb je een zalmvergunning nodig. Hou er rekening mee dat er een minimummaat van 
toepassing is. Daarnaast mag je er maar een bepaald aantal meenemen en daarnaast zijn er nog 
een aantal regels van toepassing als je gaat vissen op zeeforel. Zorg dat je bekend met de regels 
als je gaat vissen op zeeforel. 
Voor het vissen op zeebaars zijn er strenge regels opgesteld door de Europese Unie. Op dit moment 
(2018) moet je alle zeebaars die je vangt na het onthaken meteen weer vrijlaten. Het bekende 
Catch and Release principe is op zeebaars dus verplicht van toepassing. 
Bestaande regels kunnen altijd gewijzigd worden. Neem dus kennis van de laatste regels op 
dit gebied via onderstaande link. :  

http://fishinginireland.info/regulations.htm for the latest information

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 & Release 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 belan-
grijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish.

MEER INFORMATIE

Hengelsportinformatie
Deze brochure is een introductie voor het vissen vanaf de Ierse kust en biedt tevens een samenvatting 
van de belangrijkste hotspots. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde 
en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sport-
visserijwebsite 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. 
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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.
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locatie waar je goed pijlstaartroggen vanaf het strand kunt vangen. De beste periode om hier naar 
toe te gaan loopt van het late voorjaar tot het begin van de zomer. Er zijn ook verschillende soorten 
haaien, zoals honds- en doornhaaien of haring- en kathaaien, vanaf deze locaties gevangen. Ook 
zijn er vangsten bekend van tope en haringhaaien vanaf de kust.   
Populaire vissoorten als kabeljauw, koolvis en wijting zijn gemakkelijk te vangen vanaf de rotsach-
tige kust. Ook de uit warmere wateren afkomstige lipvis komt steeds vaker naar de Ierse kust. Als je 
die aan de lijn krijgt, weet je zeker dat je hengel het zwaar te verduren krijgt. De veelvoorkomende 
en lastig te vangen diklipharder  kom je vooral tegen in de riviermondingen, de baaien en de Ierse 
havens, maar zijn ook te vangen vanaf het strand. 
De meest bekende, en daarom ook meeste gewilde vissoort, Atlantische zeebaars, kun je aan de 
hele Ierse kust tegenkomen. De hotspots liggen vooral aan de zuid- en zuidwestkust. De goede zee-
baarsmogelijkheden trekken veel sportvissers aan om te gaan vissen in Ierland. Je kunt ze vangen 
met levend- en kunstaas of met de vlieg. Als ze eenmaal je aas te pakken hebben geven ze zich niet 
zomaar gewonnen en  vergen vaak het uiterste van je materiaal.  Het is wel goed om je te realiseren 
dat vanwege de afnemende hoeveelheden zeebaars in de EU, je verplicht bent om de gevangen 
zeebaars direct weer te laten gaan. Zeebaars valt wettelijk dus onder Catch and Release. 

SEIZOENEN
Veelvan de  in de Ierse kustwateren aanwezige vis is het hele jaar door te vangen; andere soorten 
komen alleen in de zomer naar de Ierse kust. In de winterperiode azen de aanwezige vissoorten 
minder en zul je meer moeite moeten doen om ze te vangen. In het zuiden van het land zijn een aan-
tal locaties waar je in de winter vanaf de kust perfect op kabeljauw kunt vissen. De beste momenten 
zijn vaak direct na passeren van een stormfront. Platvis kun je goed vangen tot en met januari. 
Zeebaars is op sommige plaatsen ook het hele jaar aanwezig. Als je in de koudere maanden op 
zeebaars wil gaan vissen, gebruik dan natuurlijk aas. In de praktijk is dat het beste aas gebleken 
in deze periode. 
Als het lente wordt en de watertemperaturen weer stijgen, kun je goed op roggen gaan vissen. 
De stekel- en pijlstaartroggen komen vanaf april naar de ondiepe kustwateren en zijn, zeker op 
zonnige dagen, goed te vangen. Koolvis en lipvissen komen ook weer naar de kust en zijn goed te 
vangen als de watertemperatuur de 10 graden Celsius heeft bereikt. Vanaf mei komen soorten als 
de Gilthead Bream en de Triggerfish weer regelmatig voor.  
De zomer is voor de hengelsportmogelijkheden aan de kust het hoogseizoen. In die periode kun je 
de meest voorkomende vissoorten gemakkelijk vangen. Het hoogseizoen loopt tot eind oktober door 
en loopt af als de watertemperatuur weer gaat dalen. Makreel en aasvis als sprot komen erg veel 
voor in de zomer en trekken veel andere vissoorten aan. September is meestal de beste vismaand 
omdat dan de temperatuur van het zeewater het hoogst is en de vis actief aan het azen is om aan 
te sterken voor de koude wintermaanden.  

METHODEN & AAS
De aaskeuze is afhankelijk van het soort vis dat je wil gaan vangen. Vissen met natuurlijk aas is 
de meest succesvolle methode als je op jacht gaat naar bodemvissen als platvis of een van de 
rogsoorten. Vaak azen deze soorten uitsluitend op natuurlijk aas. Ook stukken makreel of spiering 
zijn veelgebruikte aassoorten en geschikt voor het vangen van de meeste vissoorten.  
Ook het gebruik van zeepieren als aas is vaak erg succesvol. Je kunt ze kopen in de plaatselijke 

Met meer dan 3000 kilometer kustlijn biedt Ierland veel mogelijkheden voor de sportvisser die 
graag vanaf de kust vist.  Van de prachtige zandstranden tot torenhoge kliffen en van rotsach-
tige sceneries tot beschutte baaien; Ierland staat bekend om haar prachtige omgeving en de 
uitstekende hengelsportmogelijkheden die het haar bezoekers biedt. De door de Golfstroom 
verwarmde kustwateren van Ierland bieden fantastische hengelsportmogelijkheden. Neem niet 
blindelings aan wat wij zeggen; vraag het maar eens aan een van de duizenden hengelsporters 
die elk jaar Ierland bezoeken om de wilde Ierse zeebaars  in de Atlantische golven te vangen 
of de veel strijd leverende koolvis te belagen vanaf de afgelegen rotsen. 
In het noorden van Ierland vis je tussen de 51ste en de 55ste breedtegraad en dat betekent 
dat je op dezelfde hoogte vist als de visgronden van Newfoundland, Kamchatka en die in het 
zuiden van Siberie. Het voordeel van Ierland is echter dat het profiteert van een gematigd 
zeeklimaat en dat de uit het zuidwesten komende Atlantische golfstroom het water voor de 
Ierse kust verwarmd. Het voordeel hiervan is dat Ierland milde winters kent met temperaturen 
die gemiddeld tussen de 7 tot 10 graden Celsius liggen. Tijdens de zomerperiode ligt de gem-
iddelde temperatuur in juli en augustus zo tussen de 17 en 20 graden Celsius. De temperatuur 
van het zeewater, is in vergelijking met vergelijkbare gebieden veel warmer. In de winter ligt 
de zeewatertemperatuur gemiddeld tussen de 8 en 10 graden Celsius; zomers tussen de 14 en 
17 graden Celsius. Op deze breedtegraad is er gedurende de zomerdagen meer dan 18 uur 
daglicht. In de maand juni is het zelfs pas na 23.00 uur echt donker en dit biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden voor de enthousiaste sportvisser.     

Hoewel vissen een populaire bezigheid is in Ierland komt het maar zelden voor dat het druk 
is aan de Ierse kust. Alleen in de periode dat makreel vanaf de kust te vangen is, kan het wel 
eens druk zijn op de hotspots. Normaal gesproken zijn zelfs de hotspots goed bevisbaar en 
is de kans groot dat je tijdens zo’n visdag geen enkele andere sportvisser tegenkomt.  Veel 
van de zandstranden zijn kilometers lang en bieden veel ruimte en keuzemogelijkheden voor 
sportvissers. Als je de meest populaire stekken links laat liggen en je eigen stek uitzoekt, is de 
kans groot dat er op die plaats nog nooit iemand gevist heeft. De mogelijkheden zijn onbegrenst 
en het afwijken van gebaande paden en nieuwe stekken te proberen levert vaak spectaculaire 
resultaten op. 
Ierland biedt naast de uitstekende hengelsportmogelijkheden echter nog veel meer. De aan de 
westkant gelegen Atlantische kustweg is ongeëvenaard en biedt een scala goede restaurants en 
Ierse pubs. Het is zeker aan te raden eens in de auto te stappen en een stuk van deze kustlijn te 
gaan verkennen. Aan het eind van een visdag is het ook een goed idee om een lekker biertje, of 
misschien wel twee, te gaan drinken in een plaatselijk pub en je ervaringen te delen. 
Deze brochure bevat de basisinformatie die je nodig hebt om je visreis naar de Ierse kust te 
plannen. Je treft er o.a. een korte beschrijving aan van de vissoorten die er voorkomen en een korte 
introductie van de gebieden die bekend staan om de goede vangsten. 

VISSOORTEN 
Ierland staat bekend om haar gevarieerde visbestand. De klimaatverandering van de laatste Jaren 
heeft er voor gezorgd dat het zeewater rond Ierland langzaam opwarmt waardoor er, vooral 
aan de zuidwestkust, in de zomer steeds meer verschillende soorten vis te vangen zijn. Soorten als 
Triggerfish, Gilthead Bream and Golden Grey Mullet weten de laatste Jaren de kust van Ierland 
ook steeds vaker te vinden. Ze verspreiden zich steeds verder naar het noorden en dat betekent dat 
de kans om een van deze vissoorten te vangen elk jaar groter wordt.
De meest voorkomende vissoort, zeker in de zomer en de herfst, is zonder enige twijfel de makreel. 
Ze zijn makkelijk te vangen vanaf de kust bij opkomend tij wanneer ze naar de kust komen om te 
jagen op aanwezige scholen sprot en spiering.  Hoewel de makreel veel gevangen wordt om op het 
bord van een visliefhebber te eindigen, wordt ze ook veel gebruikt als aasvis voor het vangen van 
andere vissoorten. De makreel is een van de beste aasvissen die er beschikbaar is.
Vissend vanaf de Ierse stranden zijn de meestvoorkomende vissoorten die je kunt vangen bot, schol 
en tarbot. Deze soorten kun je het hele jaar door vangen, De beste periode loopt van eind augustus 
tot eind november omdat ze dan erg actief azen om de winter door te kunnen komen.     
In de kustwateren van Ierland zwemmen veel haaien- en rogsoorten rond en die zijn vanaf de kust 
goed bevisbaar. Verschillende soorten roggen zoals de stekelrog, de triggerfish, de baardmeerval 
en de pijlstaartrog kun je zomaar tegenkomen als je vanaf de kust vist. Tralee Bay staat bekend als 

MATERIAAL
In de meeste situaties kun je vissend vanaf de kust uitstekend uit de voeten met een 3.60 meter 
lange strandhengel met een werpgewicht van 3 – 6 ounces. Veel sportvissers van buiten Ier-
land gebruiken strandhengels van 4.25 meter tot 4.80 meter. Beide lengtematen zijn uitstekend 
bruikbaar aan de Ierse kust. Hou er rekening mee dat sommige vissoorten wat verder uit de 
kust te vangen zijn. In die gevallen is het wel nodig dat je materiaal geschikt is om die grotere 
afstanden te kunnen gooien. Een wat zwaardere hengel meenemen is aan te raden. Voor het 
vissen op zeebaars en platvis vanaf de kust is een strandhengel van rond de 3.30 meter met een 
werpgewicht van 2 tot 4 oz voldoende.  
Bij het vissen met kunstaas is het belangrijk dat je een hengel gebruikt die een gewicht van 10 
tot 40 gram kan wegzetten.  De lengte van de hengel is een zaak van persoonlijke voorkeur. De 
meeste sportvissers gebruiken hiervoor een hengel met een lengte van 2.40 tot 2.70 meter. Als je 
gaat vissen vanaf de rotsen, het zogenaamde Light Rock Fishing, is een 2.10 meter lange hengel 
met een werpgewicht van 5 tot 15 gram perfect. 
Voor het vissen op zeebaars en koolvis met de vlieghengel raden we je aan om een 2.75 tot 
3 meter lange vlieghengel mee te nemen.  Belangrijk is om shooting head lines te gebruiken in 
combinatie met een line tray. Zo’n line tray voorkomt dat je vlieglijn vast komt te zitten tussen de 
rotsen of zich om je benen wikkelt, als je vist staand in de ondiepe kustwateren. 

REGLEMENTEN
Belangrijk is het om je aan de regels te houden. Hoewel er niet zoveel regels van toepassing zijn 
op het vissen vanaf de Ierse kust zijn er wel een paar om te onthouden. 
In Ierland kennen ze, behalve voor zeeforel, geen gesloten seizoen. Van 13 oktober tot 31 
december is het echter wel verboden om te vissen op zeeforel. Als je er per ongeluk eentje vangt 
dient deze meteen teruggezet te worden. Om buiten eerder genoemde periode op zeeforel te 

kunnen vissen heb je een zalmvergunning nodig. Hou er rekening mee dat er een minimummaat van 
toepassing is. Daarnaast mag je er maar een bepaald aantal meenemen en daarnaast zijn er nog 
een aantal regels van toepassing als je gaat vissen op zeeforel. Zorg dat je bekend met de regels 
als je gaat vissen op zeeforel. 
Voor het vissen op zeebaars zijn er strenge regels opgesteld door de Europese Unie. Op dit moment 
(2018) moet je alle zeebaars die je vangt na het onthaken meteen weer vrijlaten. Het bekende 
Catch and Release principe is op zeebaars dus verplicht van toepassing. 
Bestaande regels kunnen altijd gewijzigd worden. Neem dus kennis van de laatste regels op 
dit gebied via onderstaande link. :  

http://fishinginireland.info/regulations.htm for the latest information

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 & Release 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 belan-
grijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish.

MEER INFORMATIE

Hengelsportinformatie
Deze brochure is een introductie voor het vissen vanaf de Ierse kust en biedt tevens een samenvatting 
van de belangrijkste hotspots. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde 
en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sport-
visserijwebsite 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. 

hengelsportwinkel of zelf opgraven op een beschut strand of bij een riviermonding. Vissoorten 
als platvis, zeebaars, koolvis en witing zijn vaak gek op dit aas. Zagers is een fantastisch aas 
als je, vissend vanaf de rotsen, op jacht bent naar kabeljauw of lipvis. Zagers is wel wat lastiger 
aan te komen dan zeepieren. Er zijn plaatsen aan de oost- en zuidkust waar je ze kunt scheppen. 
Je kunt ze ook bestellen bij een van de vele hengelsportwinkels.  
Ook inktvis wordt veel gebruikt als aas. Meestal maken ze onderdeel uit van een cocktail aan 
aas dat aan de haak wordt gedaan.  Ook krab aan de haak levert vaak mooie resultaten 
op. Krab is een perfect aas als de aanwezige zeekrab je andere aas van je haak pikt. De 
aanwezige zeekrab laat je aaskrab vaak met rust.  De grotere zeekrab is topaas als je lipvis 
wil vangen; de zachte, kleinere krab kun je goed inzetten als je zeebaars en platvis wil vangen. 
Krab kun je overal tussen de rotsen of tussen de waterplanten zoeken; makkelijker is het om ze 
gewoon bij de plaatselijke hengelsportzaak aan te schaffen. 
Sinds de komst van de lichtere kunstaashengels en kunstaas wordt het vissen met kunstaas ook 
steeds populairder. Het vissen met spinners is al lang erg popular, zeker als het gaat om het 
vangen van makreel. De introductie van hard- en soft plastic baits heeft voor een sterke uit-
breiding van de hengelsportmogelijkheden gezorgd.  Het vissen met kunstaas wordt vooral veel 
toegepast bij het vissen op zeebaars, koolvis en lipvis. Veel van de door sportvissers gevangen 
zeebaars is gevangen met gebruik van kunstaas. Weedless soft baits in het bijzonder zijn erg 
populair en kunnen ingezet worden op plaatsen waar je voorheen niet kon vissen. Nu kun je op 
parkoersen waar veel wier e.d. aanwezig is ook gaan vissen. De kleine soft baits zijn verder erg 
succesvol bij het vissen op lipvis. 
Vliegvissen wordt ook steeds populairder. Twintig jaar geleden begonnen een paar pioniers met 
het vliegvissen op zeebaars en sinds die tijd heeft deze discipline zich sterk uitgebreid. Zelfs de 
makreel is tegenwoordig goed te vangen op licht vliegvismateriaal. INTRODUCTIE

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 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.
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locatie waar je goed pijlstaartroggen vanaf het strand kunt vangen. De beste periode om hier naar 
toe te gaan loopt van het late voorjaar tot het begin van de zomer. Er zijn ook verschillende soorten 
haaien, zoals honds- en doornhaaien of haring- en kathaaien, vanaf deze locaties gevangen. Ook 
zijn er vangsten bekend van tope en haringhaaien vanaf de kust.   
Populaire vissoorten als kabeljauw, koolvis en wijting zijn gemakkelijk te vangen vanaf de rotsach-
tige kust. Ook de uit warmere wateren afkomstige lipvis komt steeds vaker naar de Ierse kust. Als je 
die aan de lijn krijgt, weet je zeker dat je hengel het zwaar te verduren krijgt. De veelvoorkomende 
en lastig te vangen diklipharder  kom je vooral tegen in de riviermondingen, de baaien en de Ierse 
havens, maar zijn ook te vangen vanaf het strand. 
De meest bekende, en daarom ook meeste gewilde vissoort, Atlantische zeebaars, kun je aan de 
hele Ierse kust tegenkomen. De hotspots liggen vooral aan de zuid- en zuidwestkust. De goede zee-
baarsmogelijkheden trekken veel sportvissers aan om te gaan vissen in Ierland. Je kunt ze vangen 
met levend- en kunstaas of met de vlieg. Als ze eenmaal je aas te pakken hebben geven ze zich niet 
zomaar gewonnen en  vergen vaak het uiterste van je materiaal.  Het is wel goed om je te realiseren 
dat vanwege de afnemende hoeveelheden zeebaars in de EU, je verplicht bent om de gevangen 
zeebaars direct weer te laten gaan. Zeebaars valt wettelijk dus onder Catch and Release. 

SEIZOENEN
Veelvan de  in de Ierse kustwateren aanwezige vis is het hele jaar door te vangen; andere soorten 
komen alleen in de zomer naar de Ierse kust. In de winterperiode azen de aanwezige vissoorten 
minder en zul je meer moeite moeten doen om ze te vangen. In het zuiden van het land zijn een aan-
tal locaties waar je in de winter vanaf de kust perfect op kabeljauw kunt vissen. De beste momenten 
zijn vaak direct na passeren van een stormfront. Platvis kun je goed vangen tot en met januari. 
Zeebaars is op sommige plaatsen ook het hele jaar aanwezig. Als je in de koudere maanden op 
zeebaars wil gaan vissen, gebruik dan natuurlijk aas. In de praktijk is dat het beste aas gebleken 
in deze periode. 
Als het lente wordt en de watertemperaturen weer stijgen, kun je goed op roggen gaan vissen. 
De stekel- en pijlstaartroggen komen vanaf april naar de ondiepe kustwateren en zijn, zeker op 
zonnige dagen, goed te vangen. Koolvis en lipvissen komen ook weer naar de kust en zijn goed te 
vangen als de watertemperatuur de 10 graden Celsius heeft bereikt. Vanaf mei komen soorten als 
de Gilthead Bream en de Triggerfish weer regelmatig voor.  
De zomer is voor de hengelsportmogelijkheden aan de kust het hoogseizoen. In die periode kun je 
de meest voorkomende vissoorten gemakkelijk vangen. Het hoogseizoen loopt tot eind oktober door 
en loopt af als de watertemperatuur weer gaat dalen. Makreel en aasvis als sprot komen erg veel 
voor in de zomer en trekken veel andere vissoorten aan. September is meestal de beste vismaand 
omdat dan de temperatuur van het zeewater het hoogst is en de vis actief aan het azen is om aan 
te sterken voor de koude wintermaanden.  

METHODEN & AAS
De aaskeuze is afhankelijk van het soort vis dat je wil gaan vangen. Vissen met natuurlijk aas is 
de meest succesvolle methode als je op jacht gaat naar bodemvissen als platvis of een van de 
rogsoorten. Vaak azen deze soorten uitsluitend op natuurlijk aas. Ook stukken makreel of spiering 
zijn veelgebruikte aassoorten en geschikt voor het vangen van de meeste vissoorten.  
Ook het gebruik van zeepieren als aas is vaak erg succesvol. Je kunt ze kopen in de plaatselijke 

Met meer dan 3000 kilometer kustlijn biedt Ierland veel mogelijkheden voor de sportvisser die 
graag vanaf de kust vist.  Van de prachtige zandstranden tot torenhoge kliffen en van rotsach-
tige sceneries tot beschutte baaien; Ierland staat bekend om haar prachtige omgeving en de 
uitstekende hengelsportmogelijkheden die het haar bezoekers biedt. De door de Golfstroom 
verwarmde kustwateren van Ierland bieden fantastische hengelsportmogelijkheden. Neem niet 
blindelings aan wat wij zeggen; vraag het maar eens aan een van de duizenden hengelsporters 
die elk jaar Ierland bezoeken om de wilde Ierse zeebaars  in de Atlantische golven te vangen 
of de veel strijd leverende koolvis te belagen vanaf de afgelegen rotsen. 
In het noorden van Ierland vis je tussen de 51ste en de 55ste breedtegraad en dat betekent 
dat je op dezelfde hoogte vist als de visgronden van Newfoundland, Kamchatka en die in het 
zuiden van Siberie. Het voordeel van Ierland is echter dat het profiteert van een gematigd 
zeeklimaat en dat de uit het zuidwesten komende Atlantische golfstroom het water voor de 
Ierse kust verwarmd. Het voordeel hiervan is dat Ierland milde winters kent met temperaturen 
die gemiddeld tussen de 7 tot 10 graden Celsius liggen. Tijdens de zomerperiode ligt de gem-
iddelde temperatuur in juli en augustus zo tussen de 17 en 20 graden Celsius. De temperatuur 
van het zeewater, is in vergelijking met vergelijkbare gebieden veel warmer. In de winter ligt 
de zeewatertemperatuur gemiddeld tussen de 8 en 10 graden Celsius; zomers tussen de 14 en 
17 graden Celsius. Op deze breedtegraad is er gedurende de zomerdagen meer dan 18 uur 
daglicht. In de maand juni is het zelfs pas na 23.00 uur echt donker en dit biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden voor de enthousiaste sportvisser.     

Hoewel vissen een populaire bezigheid is in Ierland komt het maar zelden voor dat het druk 
is aan de Ierse kust. Alleen in de periode dat makreel vanaf de kust te vangen is, kan het wel 
eens druk zijn op de hotspots. Normaal gesproken zijn zelfs de hotspots goed bevisbaar en 
is de kans groot dat je tijdens zo’n visdag geen enkele andere sportvisser tegenkomt.  Veel 
van de zandstranden zijn kilometers lang en bieden veel ruimte en keuzemogelijkheden voor 
sportvissers. Als je de meest populaire stekken links laat liggen en je eigen stek uitzoekt, is de 
kans groot dat er op die plaats nog nooit iemand gevist heeft. De mogelijkheden zijn onbegrenst 
en het afwijken van gebaande paden en nieuwe stekken te proberen levert vaak spectaculaire 
resultaten op. 
Ierland biedt naast de uitstekende hengelsportmogelijkheden echter nog veel meer. De aan de 
westkant gelegen Atlantische kustweg is ongeëvenaard en biedt een scala goede restaurants en 
Ierse pubs. Het is zeker aan te raden eens in de auto te stappen en een stuk van deze kustlijn te 
gaan verkennen. Aan het eind van een visdag is het ook een goed idee om een lekker biertje, of 
misschien wel twee, te gaan drinken in een plaatselijk pub en je ervaringen te delen. 
Deze brochure bevat de basisinformatie die je nodig hebt om je visreis naar de Ierse kust te 
plannen. Je treft er o.a. een korte beschrijving aan van de vissoorten die er voorkomen en een korte 
introductie van de gebieden die bekend staan om de goede vangsten. 

VISSOORTEN 
Ierland staat bekend om haar gevarieerde visbestand. De klimaatverandering van de laatste Jaren 
heeft er voor gezorgd dat het zeewater rond Ierland langzaam opwarmt waardoor er, vooral 
aan de zuidwestkust, in de zomer steeds meer verschillende soorten vis te vangen zijn. Soorten als 
Triggerfish, Gilthead Bream and Golden Grey Mullet weten de laatste Jaren de kust van Ierland 
ook steeds vaker te vinden. Ze verspreiden zich steeds verder naar het noorden en dat betekent dat 
de kans om een van deze vissoorten te vangen elk jaar groter wordt.
De meest voorkomende vissoort, zeker in de zomer en de herfst, is zonder enige twijfel de makreel. 
Ze zijn makkelijk te vangen vanaf de kust bij opkomend tij wanneer ze naar de kust komen om te 
jagen op aanwezige scholen sprot en spiering.  Hoewel de makreel veel gevangen wordt om op het 
bord van een visliefhebber te eindigen, wordt ze ook veel gebruikt als aasvis voor het vangen van 
andere vissoorten. De makreel is een van de beste aasvissen die er beschikbaar is.
Vissend vanaf de Ierse stranden zijn de meestvoorkomende vissoorten die je kunt vangen bot, schol 
en tarbot. Deze soorten kun je het hele jaar door vangen, De beste periode loopt van eind augustus 
tot eind november omdat ze dan erg actief azen om de winter door te kunnen komen.     
In de kustwateren van Ierland zwemmen veel haaien- en rogsoorten rond en die zijn vanaf de kust 
goed bevisbaar. Verschillende soorten roggen zoals de stekelrog, de triggerfish, de baardmeerval 
en de pijlstaartrog kun je zomaar tegenkomen als je vanaf de kust vist. Tralee Bay staat bekend als 

MATERIAAL
In de meeste situaties kun je vissend vanaf de kust uitstekend uit de voeten met een 3.60 meter 
lange strandhengel met een werpgewicht van 3 – 6 ounces. Veel sportvissers van buiten Ier-
land gebruiken strandhengels van 4.25 meter tot 4.80 meter. Beide lengtematen zijn uitstekend 
bruikbaar aan de Ierse kust. Hou er rekening mee dat sommige vissoorten wat verder uit de 
kust te vangen zijn. In die gevallen is het wel nodig dat je materiaal geschikt is om die grotere 
afstanden te kunnen gooien. Een wat zwaardere hengel meenemen is aan te raden. Voor het 
vissen op zeebaars en platvis vanaf de kust is een strandhengel van rond de 3.30 meter met een 
werpgewicht van 2 tot 4 oz voldoende.  
Bij het vissen met kunstaas is het belangrijk dat je een hengel gebruikt die een gewicht van 10 
tot 40 gram kan wegzetten.  De lengte van de hengel is een zaak van persoonlijke voorkeur. De 
meeste sportvissers gebruiken hiervoor een hengel met een lengte van 2.40 tot 2.70 meter. Als je 
gaat vissen vanaf de rotsen, het zogenaamde Light Rock Fishing, is een 2.10 meter lange hengel 
met een werpgewicht van 5 tot 15 gram perfect. 
Voor het vissen op zeebaars en koolvis met de vlieghengel raden we je aan om een 2.75 tot 
3 meter lange vlieghengel mee te nemen.  Belangrijk is om shooting head lines te gebruiken in 
combinatie met een line tray. Zo’n line tray voorkomt dat je vlieglijn vast komt te zitten tussen de 
rotsen of zich om je benen wikkelt, als je vist staand in de ondiepe kustwateren. 

REGLEMENTEN
Belangrijk is het om je aan de regels te houden. Hoewel er niet zoveel regels van toepassing zijn 
op het vissen vanaf de Ierse kust zijn er wel een paar om te onthouden. 
In Ierland kennen ze, behalve voor zeeforel, geen gesloten seizoen. Van 13 oktober tot 31 
december is het echter wel verboden om te vissen op zeeforel. Als je er per ongeluk eentje vangt 
dient deze meteen teruggezet te worden. Om buiten eerder genoemde periode op zeeforel te 

kunnen vissen heb je een zalmvergunning nodig. Hou er rekening mee dat er een minimummaat van 
toepassing is. Daarnaast mag je er maar een bepaald aantal meenemen en daarnaast zijn er nog 
een aantal regels van toepassing als je gaat vissen op zeeforel. Zorg dat je bekend met de regels 
als je gaat vissen op zeeforel. 
Voor het vissen op zeebaars zijn er strenge regels opgesteld door de Europese Unie. Op dit moment 
(2018) moet je alle zeebaars die je vangt na het onthaken meteen weer vrijlaten. Het bekende 
Catch and Release principe is op zeebaars dus verplicht van toepassing. 
Bestaande regels kunnen altijd gewijzigd worden. Neem dus kennis van de laatste regels op 
dit gebied via onderstaande link. :  

http://fishinginireland.info/regulations.htm for the latest information

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 & Release 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 belan-
grijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish.

MEER INFORMATIE

Hengelsportinformatie
Deze brochure is een introductie voor het vissen vanaf de Ierse kust en biedt tevens een samenvatting 
van de belangrijkste hotspots. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde 
en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sport-
visserijwebsite 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. 

hengelsportwinkel of zelf opgraven op een beschut strand of bij een riviermonding. Vissoorten 
als platvis, zeebaars, koolvis en witing zijn vaak gek op dit aas. Zagers is een fantastisch aas 
als je, vissend vanaf de rotsen, op jacht bent naar kabeljauw of lipvis. Zagers is wel wat lastiger 
aan te komen dan zeepieren. Er zijn plaatsen aan de oost- en zuidkust waar je ze kunt scheppen. 
Je kunt ze ook bestellen bij een van de vele hengelsportwinkels.  
Ook inktvis wordt veel gebruikt als aas. Meestal maken ze onderdeel uit van een cocktail aan 
aas dat aan de haak wordt gedaan.  Ook krab aan de haak levert vaak mooie resultaten 
op. Krab is een perfect aas als de aanwezige zeekrab je andere aas van je haak pikt. De 
aanwezige zeekrab laat je aaskrab vaak met rust.  De grotere zeekrab is topaas als je lipvis 
wil vangen; de zachte, kleinere krab kun je goed inzetten als je zeebaars en platvis wil vangen. 
Krab kun je overal tussen de rotsen of tussen de waterplanten zoeken; makkelijker is het om ze 
gewoon bij de plaatselijke hengelsportzaak aan te schaffen. 
Sinds de komst van de lichtere kunstaashengels en kunstaas wordt het vissen met kunstaas ook 
steeds populairder. Het vissen met spinners is al lang erg popular, zeker als het gaat om het 
vangen van makreel. De introductie van hard- en soft plastic baits heeft voor een sterke uit-
breiding van de hengelsportmogelijkheden gezorgd.  Het vissen met kunstaas wordt vooral veel 
toegepast bij het vissen op zeebaars, koolvis en lipvis. Veel van de door sportvissers gevangen 
zeebaars is gevangen met gebruik van kunstaas. Weedless soft baits in het bijzonder zijn erg 
populair en kunnen ingezet worden op plaatsen waar je voorheen niet kon vissen. Nu kun je op 
parkoersen waar veel wier e.d. aanwezig is ook gaan vissen. De kleine soft baits zijn verder erg 
succesvol bij het vissen op lipvis. 
Vliegvissen wordt ook steeds populairder. Twintig jaar geleden begonnen een paar pioniers met 
het vliegvissen op zeebaars en sinds die tijd heeft deze discipline zich sterk uitgebreid. Zelfs de 
makreel is tegenwoordig goed te vangen op licht vliegvismateriaal. INTRODUCTIE

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 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.
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locatie waar je goed pijlstaartroggen vanaf het strand kunt vangen. De beste periode om hier naar 
toe te gaan loopt van het late voorjaar tot het begin van de zomer. Er zijn ook verschillende soorten 
haaien, zoals honds- en doornhaaien of haring- en kathaaien, vanaf deze locaties gevangen. Ook 
zijn er vangsten bekend van tope en haringhaaien vanaf de kust.   
Populaire vissoorten als kabeljauw, koolvis en wijting zijn gemakkelijk te vangen vanaf de rotsach-
tige kust. Ook de uit warmere wateren afkomstige lipvis komt steeds vaker naar de Ierse kust. Als je 
die aan de lijn krijgt, weet je zeker dat je hengel het zwaar te verduren krijgt. De veelvoorkomende 
en lastig te vangen diklipharder  kom je vooral tegen in de riviermondingen, de baaien en de Ierse 
havens, maar zijn ook te vangen vanaf het strand. 
De meest bekende, en daarom ook meeste gewilde vissoort, Atlantische zeebaars, kun je aan de 
hele Ierse kust tegenkomen. De hotspots liggen vooral aan de zuid- en zuidwestkust. De goede zee-
baarsmogelijkheden trekken veel sportvissers aan om te gaan vissen in Ierland. Je kunt ze vangen 
met levend- en kunstaas of met de vlieg. Als ze eenmaal je aas te pakken hebben geven ze zich niet 
zomaar gewonnen en  vergen vaak het uiterste van je materiaal.  Het is wel goed om je te realiseren 
dat vanwege de afnemende hoeveelheden zeebaars in de EU, je verplicht bent om de gevangen 
zeebaars direct weer te laten gaan. Zeebaars valt wettelijk dus onder Catch and Release. 

SEIZOENEN
Veelvan de  in de Ierse kustwateren aanwezige vis is het hele jaar door te vangen; andere soorten 
komen alleen in de zomer naar de Ierse kust. In de winterperiode azen de aanwezige vissoorten 
minder en zul je meer moeite moeten doen om ze te vangen. In het zuiden van het land zijn een aan-
tal locaties waar je in de winter vanaf de kust perfect op kabeljauw kunt vissen. De beste momenten 
zijn vaak direct na passeren van een stormfront. Platvis kun je goed vangen tot en met januari. 
Zeebaars is op sommige plaatsen ook het hele jaar aanwezig. Als je in de koudere maanden op 
zeebaars wil gaan vissen, gebruik dan natuurlijk aas. In de praktijk is dat het beste aas gebleken 
in deze periode. 
Als het lente wordt en de watertemperaturen weer stijgen, kun je goed op roggen gaan vissen. 
De stekel- en pijlstaartroggen komen vanaf april naar de ondiepe kustwateren en zijn, zeker op 
zonnige dagen, goed te vangen. Koolvis en lipvissen komen ook weer naar de kust en zijn goed te 
vangen als de watertemperatuur de 10 graden Celsius heeft bereikt. Vanaf mei komen soorten als 
de Gilthead Bream en de Triggerfish weer regelmatig voor.  
De zomer is voor de hengelsportmogelijkheden aan de kust het hoogseizoen. In die periode kun je 
de meest voorkomende vissoorten gemakkelijk vangen. Het hoogseizoen loopt tot eind oktober door 
en loopt af als de watertemperatuur weer gaat dalen. Makreel en aasvis als sprot komen erg veel 
voor in de zomer en trekken veel andere vissoorten aan. September is meestal de beste vismaand 
omdat dan de temperatuur van het zeewater het hoogst is en de vis actief aan het azen is om aan 
te sterken voor de koude wintermaanden.  

METHODEN & AAS
De aaskeuze is afhankelijk van het soort vis dat je wil gaan vangen. Vissen met natuurlijk aas is 
de meest succesvolle methode als je op jacht gaat naar bodemvissen als platvis of een van de 
rogsoorten. Vaak azen deze soorten uitsluitend op natuurlijk aas. Ook stukken makreel of spiering 
zijn veelgebruikte aassoorten en geschikt voor het vangen van de meeste vissoorten.  
Ook het gebruik van zeepieren als aas is vaak erg succesvol. Je kunt ze kopen in de plaatselijke 

Met meer dan 3000 kilometer kustlijn biedt Ierland veel mogelijkheden voor de sportvisser die 
graag vanaf de kust vist.  Van de prachtige zandstranden tot torenhoge kliffen en van rotsach-
tige sceneries tot beschutte baaien; Ierland staat bekend om haar prachtige omgeving en de 
uitstekende hengelsportmogelijkheden die het haar bezoekers biedt. De door de Golfstroom 
verwarmde kustwateren van Ierland bieden fantastische hengelsportmogelijkheden. Neem niet 
blindelings aan wat wij zeggen; vraag het maar eens aan een van de duizenden hengelsporters 
die elk jaar Ierland bezoeken om de wilde Ierse zeebaars  in de Atlantische golven te vangen 
of de veel strijd leverende koolvis te belagen vanaf de afgelegen rotsen. 
In het noorden van Ierland vis je tussen de 51ste en de 55ste breedtegraad en dat betekent 
dat je op dezelfde hoogte vist als de visgronden van Newfoundland, Kamchatka en die in het 
zuiden van Siberie. Het voordeel van Ierland is echter dat het profiteert van een gematigd 
zeeklimaat en dat de uit het zuidwesten komende Atlantische golfstroom het water voor de 
Ierse kust verwarmd. Het voordeel hiervan is dat Ierland milde winters kent met temperaturen 
die gemiddeld tussen de 7 tot 10 graden Celsius liggen. Tijdens de zomerperiode ligt de gem-
iddelde temperatuur in juli en augustus zo tussen de 17 en 20 graden Celsius. De temperatuur 
van het zeewater, is in vergelijking met vergelijkbare gebieden veel warmer. In de winter ligt 
de zeewatertemperatuur gemiddeld tussen de 8 en 10 graden Celsius; zomers tussen de 14 en 
17 graden Celsius. Op deze breedtegraad is er gedurende de zomerdagen meer dan 18 uur 
daglicht. In de maand juni is het zelfs pas na 23.00 uur echt donker en dit biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden voor de enthousiaste sportvisser.     

Hoewel vissen een populaire bezigheid is in Ierland komt het maar zelden voor dat het druk 
is aan de Ierse kust. Alleen in de periode dat makreel vanaf de kust te vangen is, kan het wel 
eens druk zijn op de hotspots. Normaal gesproken zijn zelfs de hotspots goed bevisbaar en 
is de kans groot dat je tijdens zo’n visdag geen enkele andere sportvisser tegenkomt.  Veel 
van de zandstranden zijn kilometers lang en bieden veel ruimte en keuzemogelijkheden voor 
sportvissers. Als je de meest populaire stekken links laat liggen en je eigen stek uitzoekt, is de 
kans groot dat er op die plaats nog nooit iemand gevist heeft. De mogelijkheden zijn onbegrenst 
en het afwijken van gebaande paden en nieuwe stekken te proberen levert vaak spectaculaire 
resultaten op. 
Ierland biedt naast de uitstekende hengelsportmogelijkheden echter nog veel meer. De aan de 
westkant gelegen Atlantische kustweg is ongeëvenaard en biedt een scala goede restaurants en 
Ierse pubs. Het is zeker aan te raden eens in de auto te stappen en een stuk van deze kustlijn te 
gaan verkennen. Aan het eind van een visdag is het ook een goed idee om een lekker biertje, of 
misschien wel twee, te gaan drinken in een plaatselijk pub en je ervaringen te delen. 
Deze brochure bevat de basisinformatie die je nodig hebt om je visreis naar de Ierse kust te 
plannen. Je treft er o.a. een korte beschrijving aan van de vissoorten die er voorkomen en een korte 
introductie van de gebieden die bekend staan om de goede vangsten. 

VISSOORTEN 
Ierland staat bekend om haar gevarieerde visbestand. De klimaatverandering van de laatste Jaren 
heeft er voor gezorgd dat het zeewater rond Ierland langzaam opwarmt waardoor er, vooral 
aan de zuidwestkust, in de zomer steeds meer verschillende soorten vis te vangen zijn. Soorten als 
Triggerfish, Gilthead Bream and Golden Grey Mullet weten de laatste Jaren de kust van Ierland 
ook steeds vaker te vinden. Ze verspreiden zich steeds verder naar het noorden en dat betekent dat 
de kans om een van deze vissoorten te vangen elk jaar groter wordt.
De meest voorkomende vissoort, zeker in de zomer en de herfst, is zonder enige twijfel de makreel. 
Ze zijn makkelijk te vangen vanaf de kust bij opkomend tij wanneer ze naar de kust komen om te 
jagen op aanwezige scholen sprot en spiering.  Hoewel de makreel veel gevangen wordt om op het 
bord van een visliefhebber te eindigen, wordt ze ook veel gebruikt als aasvis voor het vangen van 
andere vissoorten. De makreel is een van de beste aasvissen die er beschikbaar is.
Vissend vanaf de Ierse stranden zijn de meestvoorkomende vissoorten die je kunt vangen bot, schol 
en tarbot. Deze soorten kun je het hele jaar door vangen, De beste periode loopt van eind augustus 
tot eind november omdat ze dan erg actief azen om de winter door te kunnen komen.     
In de kustwateren van Ierland zwemmen veel haaien- en rogsoorten rond en die zijn vanaf de kust 
goed bevisbaar. Verschillende soorten roggen zoals de stekelrog, de triggerfish, de baardmeerval 
en de pijlstaartrog kun je zomaar tegenkomen als je vanaf de kust vist. Tralee Bay staat bekend als 

MATERIAAL
In de meeste situaties kun je vissend vanaf de kust uitstekend uit de voeten met een 3.60 meter 
lange strandhengel met een werpgewicht van 3 – 6 ounces. Veel sportvissers van buiten Ier-
land gebruiken strandhengels van 4.25 meter tot 4.80 meter. Beide lengtematen zijn uitstekend 
bruikbaar aan de Ierse kust. Hou er rekening mee dat sommige vissoorten wat verder uit de 
kust te vangen zijn. In die gevallen is het wel nodig dat je materiaal geschikt is om die grotere 
afstanden te kunnen gooien. Een wat zwaardere hengel meenemen is aan te raden. Voor het 
vissen op zeebaars en platvis vanaf de kust is een strandhengel van rond de 3.30 meter met een 
werpgewicht van 2 tot 4 oz voldoende.  
Bij het vissen met kunstaas is het belangrijk dat je een hengel gebruikt die een gewicht van 10 
tot 40 gram kan wegzetten.  De lengte van de hengel is een zaak van persoonlijke voorkeur. De 
meeste sportvissers gebruiken hiervoor een hengel met een lengte van 2.40 tot 2.70 meter. Als je 
gaat vissen vanaf de rotsen, het zogenaamde Light Rock Fishing, is een 2.10 meter lange hengel 
met een werpgewicht van 5 tot 15 gram perfect. 
Voor het vissen op zeebaars en koolvis met de vlieghengel raden we je aan om een 2.75 tot 
3 meter lange vlieghengel mee te nemen.  Belangrijk is om shooting head lines te gebruiken in 
combinatie met een line tray. Zo’n line tray voorkomt dat je vlieglijn vast komt te zitten tussen de 
rotsen of zich om je benen wikkelt, als je vist staand in de ondiepe kustwateren. 

REGLEMENTEN
Belangrijk is het om je aan de regels te houden. Hoewel er niet zoveel regels van toepassing zijn 
op het vissen vanaf de Ierse kust zijn er wel een paar om te onthouden. 
In Ierland kennen ze, behalve voor zeeforel, geen gesloten seizoen. Van 13 oktober tot 31 
december is het echter wel verboden om te vissen op zeeforel. Als je er per ongeluk eentje vangt 
dient deze meteen teruggezet te worden. Om buiten eerder genoemde periode op zeeforel te 

kunnen vissen heb je een zalmvergunning nodig. Hou er rekening mee dat er een minimummaat van 
toepassing is. Daarnaast mag je er maar een bepaald aantal meenemen en daarnaast zijn er nog 
een aantal regels van toepassing als je gaat vissen op zeeforel. Zorg dat je bekend met de regels 
als je gaat vissen op zeeforel. 
Voor het vissen op zeebaars zijn er strenge regels opgesteld door de Europese Unie. Op dit moment 
(2018) moet je alle zeebaars die je vangt na het onthaken meteen weer vrijlaten. Het bekende 
Catch and Release principe is op zeebaars dus verplicht van toepassing. 
Bestaande regels kunnen altijd gewijzigd worden. Neem dus kennis van de laatste regels op 
dit gebied via onderstaande link. :  

http://fishinginireland.info/regulations.htm for the latest information

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 & Release 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 belan-
grijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish.

MEER INFORMATIE

Hengelsportinformatie
Deze brochure is een introductie voor het vissen vanaf de Ierse kust en biedt tevens een samenvatting 
van de belangrijkste hotspots. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde 
en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sport-
visserijwebsite 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. 

hengelsportwinkel of zelf opgraven op een beschut strand of bij een riviermonding. Vissoorten 
als platvis, zeebaars, koolvis en witing zijn vaak gek op dit aas. Zagers is een fantastisch aas 
als je, vissend vanaf de rotsen, op jacht bent naar kabeljauw of lipvis. Zagers is wel wat lastiger 
aan te komen dan zeepieren. Er zijn plaatsen aan de oost- en zuidkust waar je ze kunt scheppen. 
Je kunt ze ook bestellen bij een van de vele hengelsportwinkels.  
Ook inktvis wordt veel gebruikt als aas. Meestal maken ze onderdeel uit van een cocktail aan 
aas dat aan de haak wordt gedaan.  Ook krab aan de haak levert vaak mooie resultaten 
op. Krab is een perfect aas als de aanwezige zeekrab je andere aas van je haak pikt. De 
aanwezige zeekrab laat je aaskrab vaak met rust.  De grotere zeekrab is topaas als je lipvis 
wil vangen; de zachte, kleinere krab kun je goed inzetten als je zeebaars en platvis wil vangen. 
Krab kun je overal tussen de rotsen of tussen de waterplanten zoeken; makkelijker is het om ze 
gewoon bij de plaatselijke hengelsportzaak aan te schaffen. 
Sinds de komst van de lichtere kunstaashengels en kunstaas wordt het vissen met kunstaas ook 
steeds populairder. Het vissen met spinners is al lang erg popular, zeker als het gaat om het 
vangen van makreel. De introductie van hard- en soft plastic baits heeft voor een sterke uit-
breiding van de hengelsportmogelijkheden gezorgd.  Het vissen met kunstaas wordt vooral veel 
toegepast bij het vissen op zeebaars, koolvis en lipvis. Veel van de door sportvissers gevangen 
zeebaars is gevangen met gebruik van kunstaas. Weedless soft baits in het bijzonder zijn erg 
populair en kunnen ingezet worden op plaatsen waar je voorheen niet kon vissen. Nu kun je op 
parkoersen waar veel wier e.d. aanwezig is ook gaan vissen. De kleine soft baits zijn verder erg 
succesvol bij het vissen op lipvis. 
Vliegvissen wordt ook steeds populairder. Twintig jaar geleden begonnen een paar pioniers met 
het vliegvissen op zeebaars en sinds die tijd heeft deze discipline zich sterk uitgebreid. Zelfs de 
makreel is tegenwoordig goed te vangen op licht vliegvismateriaal. INTRODUCTIE

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te 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.
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Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/ty3pLf 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info
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REGIO’S EN HOTSPOTS
De oostkust van Ierland  (A) granst aan de Ierse zee en kent kleinere getijdenverschillen. Het zeewater 
is over het algemeen kouder dan bij de Ierse zuid- en westkust. Langs deze kust vind je langgerekte  
stranden die grote mogelijkheden bieden voor het vangen van platvis en zeebaars. Tijdens de zomerse 
nachten worden er regelmatig hondshaaien gevangen vanaf de stranden in het zuiden van Wicklow. In 
de winter kun je er veel kabeljauw en wijting vangen.   
De zuidkust, beginnend vanaf Hook Head West, kenmerkt zich door haar sterk wisselend karakter. 
Prachtige stranden worden afgewisseld met rotsige kuststroken. De riviermonding bij Waterford (B), 
waar drie rivieren, de Nore, de Suir en de Barrow, bij elkaar komen en uitmonden in zee, is een 
prachtige plaats om op zeebaars te gaan vissen. Later in het jaar kun je op deze plaats uitstekend 
terecht voor het vissen op kabeljauw. De, iets ten westen van Waterford gelegen, Copper Coast (C) 
staat bekend als een paradijs voor het vissen op zeebaars. Nog verder naar het westen (D), in de 
omgeving van de stranden van Oost Cork bij Youghal vinden regelmatig grote wedstrijden plaats. Dit 
gebied staat bekend om haar grote visbestand en de kwaliteit van de aanwezige vis. Er wordt veel 
bot, zeebaars, hondshaai en kabeljauw gevangen. Vanaf de stranden wordt er in herfstige nachten 
gevist op grote roggen die er dan onder de kust komen. Als je interesse uitgaat naar het vangen van 
grote bot of kabeljauw mag je zeker de riviermonding van de Youghal niet overslaan. Deze locatie 
staat bekend om haar goede vangsten.   
Nog verder naar het westen kom je bij de grillige kustlijn van West Cork (E). Gevormd door de 
krachtige golven van de Atlantische Oceaan vind je hier de prachtige vergezichten vanaf de hoge 
landtongen en steile kliffen. De stranden zijn in dit deel van Ierland ook een stuk smaller en kleiner. 
Voor het vissen op zeebaars is dit gebied perfect. Vroeg in de zomer kun je hier ook goed vissen 
op Gilthead Bream. Vissend in de riviermondingen in dit gebied levert vaak uitstekende vangsten 
van platvis, zeebarbeel en zeebaars op.
Het schiereiland van Beara (F) is een goed bewaard geheim. Met haar rotsachtige kust kun je hier 
fantastisch vissen op verschillende soorten vissen. Hier worden regelmatig grote kathaaien, roggen 
en schollen gevangen.  Dit is ook de locatie waar de grote congeralen rondzwemmen.   Kerry (G) 
is bekend om haar goede zeebaarsstekken. De aan de Atlantische oceaan gelegen surfstranden 
van Inch en Brandon zijn topstekken voor zeebaarsvissers.  Zeebaarsvissers komen van heinde en 
verre hier naar toe om te gaan vissen op zeebaars. Natuurlijk aas en kunstaas zijn de meeste 
gebruikte aassoorten op dit traject. Vergeet 
ook Tralee Bay niet te bezoeken. Dit is een van 
de meest populaire hengelsportgebieden en 
staat bekend om haar goede rogvisserij. De 
verschillende soorten roggen zijn hier goed te 
vangen. De rotsige hooglanden langs de kus-
tlijn bieden daarnaast voldoende gelegenheid 
om te gaan vissen op koolvis. 
Vissend in de monding van de Shannon (H) 
moet je rekening houden met dubbele cijfers 
als het gaat om vangsten als stekelroggen 
en kathaaien. Verder naar het westen kom je 
langs de kustlijn van de provincie Clare weer 
terecht op de steile kliffen en kun je goed vissen 
vanaf de surfstranden bij Lahinch en Doonbeg 
(Doughmore). Vanaf deze locaties zijn er goede 
vangsten geboekt van bot en zeebaars. Vanaf 
de rotsen kun je goed vissen op kool- en lipvis. In 
het noorden van de Clare provincie wordt er bij 
Ballyreen en Black Head veel gevist vanaf de 
rotsen. Dit zijn de stekken waar ver van de kant 
gevist wordt op rog en grote platvissen. Ook kun 
je hier prachtige lipvissen en congeralen vangen.   
De provincie Galway (J) staat bekend om haar 
rotsachtige baaien en eilanden. De paar lange 
stranden bieden een goede mogelijkheid om op, 
afstand vissend, roggen te vangen. In de brand-
ing wordt er dan vaak gevist op bot. Vanaf de 
vele kilometers nog niet verkende rotsachtige 
kust kun je proberen om kabeljauw en lipvis te 
vangen. Little Killary is een beschutte baai waar 
je uitstekend terecht kunt als je op zoek bent naar 
stekelroggen. Je kunt hier ook zomaar stuiten 
op flinke platvissen. Ten noorden van de Killary 
Fjord verdwijnen de rotsen om plaats te maken 
voor prachtige stranden. Op deze locaties kom 
je, vissend vanaf het strand, regelmatig platvis 
en zeeforel tegen. Als het meezit kun je hier ook 
zeebaars vangen.   
Clew Bay (K) met haar vele eilanden, hooglanden 
en smalle kanalen is een schuilplaats voor stekel-
roggen en kathaaien. Tussen de azende roggen 
zwemt ook vaak een behoorlijk aantal doornhaa-
itjes. Kijk dus niet gek op als je zomaar met een 
doornhaai in je handen staat. De stranden van 
Belmullet (L) staan bekend om haar uitstekende 
vangsten van zeeforel. Vanaf de rotsige kust verd-
er naar het noorden aan het eind van het schierei-
land kun je goed vissen met kunstaas en de vlieg 
op koolvis. 
De kust tussen Belmullet en Sligo (M) biedt prach-
tige locaties om vanaf de rotsen of vanaf het strand 
te gaan vissen. Vergeet zeker niet om een hengelt-
je uit te gooien vanaf de kust bij Kilalla Bay. Het 
vissen op zeeforel in het midden van de monding 
van de Moy is hier erg populair. Aan de oostkant 
worden er vanaf het strand bij Enniscrone flinke ho-
eveelheden platvis gevangen. 
De Donegal baai (N) strekt zich uit van het noordelijk 
gelegen Mayo via de Sligo provincie naar het zuid-
en van Donegal. Met de prachtige zandstranden en 
de ruwe rotsformaties kun je hier fantastisch vissen. 
Het visbestand is zeer divers zo staat St John’s Point 
bekend om haar uitstekende vangsten van lipvissen. 
Vanwege de goede platvisvangsten worden op een 
aantal van deze stranden regelmatig wedstrijden 
georganiseerd.   
Ten noorden en ten westen van Donegal (O) tref je 
een mix aan van strand en rotsachtige kustformaties. 
De inham van Lough Swilly staat bekend om haar 
goede rogvangsten. Zeebaars komt tegenwoordig 
ook steeds verder naar het noorden voor en is al 
gevangen bij Inishowen. Waarschijnlijk door het verd-
er opwarmen van het water kun je deze vissoort  ook 
steeds verder naar het noorden vangen. 

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 over-
grote deel van het vissen in de Ierse Reupliek onder 
haar hoede heeft, het Department of Agriculture, En-
vironment and Rural Affairs (DAERA) die het grootste 
deel van de visserij in Noord-ierland beheert en de 
Loughs Agency, die het vissen op de watersystemen van 
de Foyle en Carlingford onder haar hoede heeft. Deze 
wateren zijn te vinden langs de grens van Noord-Ier-
land met de Ierse Republiek en zijn gemarkeerd op 
bijgaande kaart.
Deze brochure bevat alleen informatie betreffende het 
vissen in wateren die onder controle zijn bij de IFI in 
Ierland. Sportvissers die aan de slag willen in wateren 
die door de Loughs Agency of DAERA gecontroleerd 
worden vinden alle noodzakelijk informatie op de vol-
gende 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/ty3pLf

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




