
op sommige wateren blijven de snoeken gewoon actief en de koelere avondperiode is dan vaak het meest 
productief. Wanneer we aanbelanden in de maanden september en oktober, dan zien we dat de lagere 
temperaturen aanleiding geven voor een toename van de activiteit van de snoeken; in deze periode kun 
je vaak de beste visserij van het gehele jaar beleven omdat de snoeken veelvuldig op prooivis jagen als 
voorbereiding op de winter. 
We moeten ook bedenken dat snoeken zeer opportunistische roofvissen zijn en vaak reageren op plaat-
selijke veranderingen in hun omgeving, zoals trekbewegingen van aasvissen in een bepaald seizoen en 
veranderingen in de weersomstandigheden en van het water. De sportvisser die zich bewust is van deze 
plaatselijke invloeden zal meer vis vangen en de beste manier om een water te leren kennen dat je wilt 
bevissen is om een visgids in te huren. Deze beschikt over de lokale kennis die het verschil kan maken 
tussen een zeer succesvolle visdag en een visloze dag. 

VISGIDSEN & BOOTHUUR
Er zijn een aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op snoek en het 
is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer 
hij of zij een bepaald water voor het eerst bevist. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids 
beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden en dit 
vergroot zeker de kansen op het haken van enkele mooie snoeken. Je dient zelf contact op te nemen 
en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen 
beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productie-
ver vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd 
worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN
In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op snoek te 
vissen en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Er bestaat geen gesloten 
seizoen voor snoek, dus je kunt het gehele jaar door op deze roofvis vissen. Het is verboden 
om met levende aasvissen te vissen. Er zijn restricties aangaande het formaat en en het 
aantal snoeken die een sportvisser mee mag nemen. Omdat deze voorschriften nog wel eens 
veranderen en ondanks dat de meeste sportvissers hun vangsten weer terug zullen zetten, is 
het toch aan te raden om de reglementen in de volgende link door te lezen alvorens je op 
een water te begeven: http://fishinginireland.info/regulations.htm

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 belangrijkste exemplaren van een bepaalde 
vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish

Het is zeker geen geheim… Ierland geldt als een van de top-bestemmingen in Europa voor het 
vissen op snoek en elk jaar komen er van over de gehele wereld roofvissers naar het groene 
eiland om te proberen een van die fameuze, hard vechtende, Ierse snoeken te vangen. En het 
zijn niet alleen sportvissers die naar Ierland reizen, een aantal van de beste internationale 
visgidsen voor het vissen op snoek, mensen die afkomstig zijn uit landen zoals de UK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, hebben Ierland uitgekozen om hier hun beroep uit te oefenen, waarbij 
ze sportvissers helpen om Ierse snoeken te vangen.
Wat maakt het vissen op snoek in Ierland zo de moeite waard? Als eerste is er het water… 
veel regen betekent veel wateren. In Ierland liggen 144.000 hectare aan meren en 70.000 
kilometer aan rivieren en kanalen, veel van deze wateren bieden uitstekende leefgebieden 
voor de snoek, ze bevatten grote scholen aasvis die de snoeken helpen uit te groeien tot indruk-
wekkende formaten. Verder is er de variëteit: met een aantal grote loughs, duizenden kleine 
meren, talloze rivieren en rond de 300 kilometer aan kanalen biedt Ierland een breed scala 
aan viswateren die tegemoet komen aan vrijwel alle wensen van sportvissers. Ierland heeft ook 
een mild klimaat, het is niet te koud in de winter en evenmin te heet in de zomer, dit betekent 
dat je het gehele jaar door op snoek kunt vissen. De Ierse snoeken staan ook wereldwijd bekend 

voor hun vechterscapaciteiten, iets waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van 
hun neven en nichten in andere Europese landen. Het zien en voelen van een Ierse 
snoek wanneer deze capriolen in de lucht maakt aan het eind van je lijn, moet wel 
een van de grootste sensaties zijn voor de roofvisser...
Als laatste, maar evenzeer belangrijk, de visdruk is erg laag in Ierland. Zelfs de 
beste viswateren worden niet overmatig bevist en het is zeker mogelijk om een dag 
in Ierland op roofvis te vissen zonder dat je een andere sportvisser tegen komt.
Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het vissen. Ierland is een schitterend land 
en het natuurschoon van het Ierse landschap kan adembenemend zijn, het maakt 
het tot een fantastisch gebied om tijd door te brengen waarbij je kunt genieten 
van de natuurlijke omgeving. Daarna, na een lange dag vissen (met misschien zelfs 
het haken van een metersnoek), is er geen betere plaats om je vangsten te vieren 
dan in een originele Ierse pub waar je je visavonturen kunt delen bij een of twee 
grote glazen bier. 
Deze brochure bevat een hoeveelheid basisinformatie waarmee je op weg gehol-
pen wordt om ook zelf een Iers snoekvisavontuur te kunnen beleven. Je vindt hier 
een korte beschrijving van het snoekvissen in Ierland en een introductie van een 
aantal van de viswateren die met regelmaat goede vangsten opleveren. Deze wa-
teren staan ook aangegeven op de uitvouwbare kaart, met daarnaast een aantal 
belangrijke plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor je visavonturen. 

SEIZOENEN
Ierland heeft geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek en vanwege het milde klimaat kun je 
vrijwel het gehele jaar door snoek vangen. Voor de beste resultaten dien je je aanpak echter wel 
aan te passen van seizoen tot seizoen. Tijdens de koudere maanden (november tot februari) trekken 
de snoeken vaak vanuit het ondiepe water naar de diepere gedeelten en het vissen met zinkend 
kunstaas plus het slepen met diep lopend kunstaas of dode aasvissen levert nu doorgaans de beste 
resultaten op. De Ierse snoeken gaan in de meeste gevallen weer richting het ondiepe water om te 
paaien in de periode van februari tot april en het vissen in deze maanden kan zowel moeizaam 
als zeer succesvol zijn, dit laatste omdat in deze tijd van het jaar vaak de grootste snoeken geland 
worden. Van april tot in juni gaat het vissen weer in een hogere versnelling verder, de snoeken 
beginnen nu weer actiever te worden en jagen op prooivis in de ondiepe gedeelten van de wateren. 
Dit is een toptijd voor het vissen op snoek in Ierland en methoden waarbij de bovenste waterlagen 
afgevist worden, zoals het vissen met ondiep duikend kunstaas en het vliegvissen met streamers, 
kunnen zeer productief zijn. Tijdens juli en augustus, wanneer de watertemperaturen op een hoger 
peil liggen en er meer waterplanten in het water staan, kan het vissen wat moeizamer gaan, maar 

VERDERE INFORMATIE

Informatie Over Sportvissen
Deze gids levert een algemene introductie over het snoekvissen in Ierland en biedt een opsom-
ming van een aantal van de belangrijkste snoekwateren. Er zijn echter een aantal hulpbronnen 
waar je meer gedetailleerde en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als 
eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite waarop meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangs-
trapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze weke-
lijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

INTRODUCTIE

Bioveiligheid
Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestan-
den 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 brochu-
re. 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 etablissement of 
operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning
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Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Kevin Lyons, Markus Müller & Christin Breuker.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

BAARS
De baars wordt veelvuldig aangetroffen in de wateren in Ierland, vanaf rivieren met 
een langzame tot gemiddelde stroming tot kanalen, plassen en meren; ze ontbreken 
alleen in zeer zuur of zeer snel stromend water. Ze zijn graag bereid het (kunst)aas 
te pakken en vaak betekenen ze de eerste kennismaking van een jeugdige sportvis-
ser met een roofvis. Zeer grote baarzen zijn zeldzaam, slechts zelden bereiken ze 
een gewicht van 750 gram (het specimen gewicht ligt op 1,2 kilogram). Echter, met 
de toenemende populariteit van het ‘dropshotten’ en het ‘verticaal vissen’, worden 
er ook vaker vangsten van grote baars gemeld. Dit zijn uitstekende methoden voor 
het gericht vissen op grote baars en vaak wordt er hierbij ook snoek gehaakt. Baars 
wordt het gehele jaar door gevangen, maar de grotere exemplaren worden door-
gaans vroeg in het seizoen en weer tegen het einde van het seizoen geland. Tot een 
aantal van de beste wateren voor baars in Ierland behoren de rivier de Barrow en 
Lower Lough Erne voor de grotere specimens, hoewel ook meren als Lough Gill met 
regelmaat fraaie exemplaren opleveren.

SNOEKVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/17J4YN 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish

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
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op sommige wateren blijven de snoeken gewoon actief en de koelere avondperiode is dan vaak het meest 
productief. Wanneer we aanbelanden in de maanden september en oktober, dan zien we dat de lagere 
temperaturen aanleiding geven voor een toename van de activiteit van de snoeken; in deze periode kun 
je vaak de beste visserij van het gehele jaar beleven omdat de snoeken veelvuldig op prooivis jagen als 
voorbereiding op de winter. 
We moeten ook bedenken dat snoeken zeer opportunistische roofvissen zijn en vaak reageren op plaat-
selijke veranderingen in hun omgeving, zoals trekbewegingen van aasvissen in een bepaald seizoen en 
veranderingen in de weersomstandigheden en van het water. De sportvisser die zich bewust is van deze 
plaatselijke invloeden zal meer vis vangen en de beste manier om een water te leren kennen dat je wilt 
bevissen is om een visgids in te huren. Deze beschikt over de lokale kennis die het verschil kan maken 
tussen een zeer succesvolle visdag en een visloze dag. 

VISGIDSEN & BOOTHUUR
Er zijn een aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op snoek en het 
is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer 
hij of zij een bepaald water voor het eerst bevist. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids 
beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden en dit 
vergroot zeker de kansen op het haken van enkele mooie snoeken. Je dient zelf contact op te nemen 
en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen 
beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productie-
ver vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd 
worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN
In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op snoek te 
vissen en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Er bestaat geen gesloten 
seizoen voor snoek, dus je kunt het gehele jaar door op deze roofvis vissen. Het is verboden 
om met levende aasvissen te vissen. Er zijn restricties aangaande het formaat en en het 
aantal snoeken die een sportvisser mee mag nemen. Omdat deze voorschriften nog wel eens 
veranderen en ondanks dat de meeste sportvissers hun vangsten weer terug zullen zetten, is 
het toch aan te raden om de reglementen in de volgende link door te lezen alvorens je op 
een water te begeven: http://fishinginireland.info/regulations.htm

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 belangrijkste exemplaren van een bepaalde 
vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish

Het is zeker geen geheim… Ierland geldt als een van de top-bestemmingen in Europa voor het 
vissen op snoek en elk jaar komen er van over de gehele wereld roofvissers naar het groene 
eiland om te proberen een van die fameuze, hard vechtende, Ierse snoeken te vangen. En het 
zijn niet alleen sportvissers die naar Ierland reizen, een aantal van de beste internationale 
visgidsen voor het vissen op snoek, mensen die afkomstig zijn uit landen zoals de UK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, hebben Ierland uitgekozen om hier hun beroep uit te oefenen, waarbij 
ze sportvissers helpen om Ierse snoeken te vangen.
Wat maakt het vissen op snoek in Ierland zo de moeite waard? Als eerste is er het water… 
veel regen betekent veel wateren. In Ierland liggen 144.000 hectare aan meren en 70.000 
kilometer aan rivieren en kanalen, veel van deze wateren bieden uitstekende leefgebieden 
voor de snoek, ze bevatten grote scholen aasvis die de snoeken helpen uit te groeien tot indruk-
wekkende formaten. Verder is er de variëteit: met een aantal grote loughs, duizenden kleine 
meren, talloze rivieren en rond de 300 kilometer aan kanalen biedt Ierland een breed scala 
aan viswateren die tegemoet komen aan vrijwel alle wensen van sportvissers. Ierland heeft ook 
een mild klimaat, het is niet te koud in de winter en evenmin te heet in de zomer, dit betekent 
dat je het gehele jaar door op snoek kunt vissen. De Ierse snoeken staan ook wereldwijd bekend 

voor hun vechterscapaciteiten, iets waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van 
hun neven en nichten in andere Europese landen. Het zien en voelen van een Ierse 
snoek wanneer deze capriolen in de lucht maakt aan het eind van je lijn, moet wel 
een van de grootste sensaties zijn voor de roofvisser...
Als laatste, maar evenzeer belangrijk, de visdruk is erg laag in Ierland. Zelfs de 
beste viswateren worden niet overmatig bevist en het is zeker mogelijk om een dag 
in Ierland op roofvis te vissen zonder dat je een andere sportvisser tegen komt.
Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het vissen. Ierland is een schitterend land 
en het natuurschoon van het Ierse landschap kan adembenemend zijn, het maakt 
het tot een fantastisch gebied om tijd door te brengen waarbij je kunt genieten 
van de natuurlijke omgeving. Daarna, na een lange dag vissen (met misschien zelfs 
het haken van een metersnoek), is er geen betere plaats om je vangsten te vieren 
dan in een originele Ierse pub waar je je visavonturen kunt delen bij een of twee 
grote glazen bier. 
Deze brochure bevat een hoeveelheid basisinformatie waarmee je op weg gehol-
pen wordt om ook zelf een Iers snoekvisavontuur te kunnen beleven. Je vindt hier 
een korte beschrijving van het snoekvissen in Ierland en een introductie van een 
aantal van de viswateren die met regelmaat goede vangsten opleveren. Deze wa-
teren staan ook aangegeven op de uitvouwbare kaart, met daarnaast een aantal 
belangrijke plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor je visavonturen. 

SEIZOENEN
Ierland heeft geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek en vanwege het milde klimaat kun je 
vrijwel het gehele jaar door snoek vangen. Voor de beste resultaten dien je je aanpak echter wel 
aan te passen van seizoen tot seizoen. Tijdens de koudere maanden (november tot februari) trekken 
de snoeken vaak vanuit het ondiepe water naar de diepere gedeelten en het vissen met zinkend 
kunstaas plus het slepen met diep lopend kunstaas of dode aasvissen levert nu doorgaans de beste 
resultaten op. De Ierse snoeken gaan in de meeste gevallen weer richting het ondiepe water om te 
paaien in de periode van februari tot april en het vissen in deze maanden kan zowel moeizaam 
als zeer succesvol zijn, dit laatste omdat in deze tijd van het jaar vaak de grootste snoeken geland 
worden. Van april tot in juni gaat het vissen weer in een hogere versnelling verder, de snoeken 
beginnen nu weer actiever te worden en jagen op prooivis in de ondiepe gedeelten van de wateren. 
Dit is een toptijd voor het vissen op snoek in Ierland en methoden waarbij de bovenste waterlagen 
afgevist worden, zoals het vissen met ondiep duikend kunstaas en het vliegvissen met streamers, 
kunnen zeer productief zijn. Tijdens juli en augustus, wanneer de watertemperaturen op een hoger 
peil liggen en er meer waterplanten in het water staan, kan het vissen wat moeizamer gaan, maar 
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Informatie Over Sportvissen
Deze gids levert een algemene introductie over het snoekvissen in Ierland en biedt een opsom-
ming van een aantal van de belangrijkste snoekwateren. Er zijn echter een aantal hulpbronnen 
waar je meer gedetailleerde en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als 
eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite waarop meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangs-
trapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze weke-
lijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

INTRODUCTIE

Bioveiligheid
Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestan-
den 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 brochu-
re. 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 etablissement of 
operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.
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BAARS
De baars wordt veelvuldig aangetroffen in de wateren in Ierland, vanaf rivieren met 
een langzame tot gemiddelde stroming tot kanalen, plassen en meren; ze ontbreken 
alleen in zeer zuur of zeer snel stromend water. Ze zijn graag bereid het (kunst)aas 
te pakken en vaak betekenen ze de eerste kennismaking van een jeugdige sportvis-
ser met een roofvis. Zeer grote baarzen zijn zeldzaam, slechts zelden bereiken ze 
een gewicht van 750 gram (het specimen gewicht ligt op 1,2 kilogram). Echter, met 
de toenemende populariteit van het ‘dropshotten’ en het ‘verticaal vissen’, worden 
er ook vaker vangsten van grote baars gemeld. Dit zijn uitstekende methoden voor 
het gericht vissen op grote baars en vaak wordt er hierbij ook snoek gehaakt. Baars 
wordt het gehele jaar door gevangen, maar de grotere exemplaren worden door-
gaans vroeg in het seizoen en weer tegen het einde van het seizoen geland. Tot een 
aantal van de beste wateren voor baars in Ierland behoren de rivier de Barrow en 
Lower Lough Erne voor de grotere specimens, hoewel ook meren als Lough Gill met 
regelmaat fraaie exemplaren opleveren.
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op sommige wateren blijven de snoeken gewoon actief en de koelere avondperiode is dan vaak het meest 
productief. Wanneer we aanbelanden in de maanden september en oktober, dan zien we dat de lagere 
temperaturen aanleiding geven voor een toename van de activiteit van de snoeken; in deze periode kun 
je vaak de beste visserij van het gehele jaar beleven omdat de snoeken veelvuldig op prooivis jagen als 
voorbereiding op de winter. 
We moeten ook bedenken dat snoeken zeer opportunistische roofvissen zijn en vaak reageren op plaat-
selijke veranderingen in hun omgeving, zoals trekbewegingen van aasvissen in een bepaald seizoen en 
veranderingen in de weersomstandigheden en van het water. De sportvisser die zich bewust is van deze 
plaatselijke invloeden zal meer vis vangen en de beste manier om een water te leren kennen dat je wilt 
bevissen is om een visgids in te huren. Deze beschikt over de lokale kennis die het verschil kan maken 
tussen een zeer succesvolle visdag en een visloze dag. 

VISGIDSEN & BOOTHUUR
Er zijn een aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op snoek en het 
is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer 
hij of zij een bepaald water voor het eerst bevist. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids 
beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden en dit 
vergroot zeker de kansen op het haken van enkele mooie snoeken. Je dient zelf contact op te nemen 
en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen 
beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productie-
ver vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd 
worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN
In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op snoek te 
vissen en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Er bestaat geen gesloten 
seizoen voor snoek, dus je kunt het gehele jaar door op deze roofvis vissen. Het is verboden 
om met levende aasvissen te vissen. Er zijn restricties aangaande het formaat en en het 
aantal snoeken die een sportvisser mee mag nemen. Omdat deze voorschriften nog wel eens 
veranderen en ondanks dat de meeste sportvissers hun vangsten weer terug zullen zetten, is 
het toch aan te raden om de reglementen in de volgende link door te lezen alvorens je op 
een water te begeven: http://fishinginireland.info/regulations.htm

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 belangrijkste exemplaren van een bepaalde 
vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish

Het is zeker geen geheim… Ierland geldt als een van de top-bestemmingen in Europa voor het 
vissen op snoek en elk jaar komen er van over de gehele wereld roofvissers naar het groene 
eiland om te proberen een van die fameuze, hard vechtende, Ierse snoeken te vangen. En het 
zijn niet alleen sportvissers die naar Ierland reizen, een aantal van de beste internationale 
visgidsen voor het vissen op snoek, mensen die afkomstig zijn uit landen zoals de UK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, hebben Ierland uitgekozen om hier hun beroep uit te oefenen, waarbij 
ze sportvissers helpen om Ierse snoeken te vangen.
Wat maakt het vissen op snoek in Ierland zo de moeite waard? Als eerste is er het water… 
veel regen betekent veel wateren. In Ierland liggen 144.000 hectare aan meren en 70.000 
kilometer aan rivieren en kanalen, veel van deze wateren bieden uitstekende leefgebieden 
voor de snoek, ze bevatten grote scholen aasvis die de snoeken helpen uit te groeien tot indruk-
wekkende formaten. Verder is er de variëteit: met een aantal grote loughs, duizenden kleine 
meren, talloze rivieren en rond de 300 kilometer aan kanalen biedt Ierland een breed scala 
aan viswateren die tegemoet komen aan vrijwel alle wensen van sportvissers. Ierland heeft ook 
een mild klimaat, het is niet te koud in de winter en evenmin te heet in de zomer, dit betekent 
dat je het gehele jaar door op snoek kunt vissen. De Ierse snoeken staan ook wereldwijd bekend 

voor hun vechterscapaciteiten, iets waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van 
hun neven en nichten in andere Europese landen. Het zien en voelen van een Ierse 
snoek wanneer deze capriolen in de lucht maakt aan het eind van je lijn, moet wel 
een van de grootste sensaties zijn voor de roofvisser...
Als laatste, maar evenzeer belangrijk, de visdruk is erg laag in Ierland. Zelfs de 
beste viswateren worden niet overmatig bevist en het is zeker mogelijk om een dag 
in Ierland op roofvis te vissen zonder dat je een andere sportvisser tegen komt.
Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het vissen. Ierland is een schitterend land 
en het natuurschoon van het Ierse landschap kan adembenemend zijn, het maakt 
het tot een fantastisch gebied om tijd door te brengen waarbij je kunt genieten 
van de natuurlijke omgeving. Daarna, na een lange dag vissen (met misschien zelfs 
het haken van een metersnoek), is er geen betere plaats om je vangsten te vieren 
dan in een originele Ierse pub waar je je visavonturen kunt delen bij een of twee 
grote glazen bier. 
Deze brochure bevat een hoeveelheid basisinformatie waarmee je op weg gehol-
pen wordt om ook zelf een Iers snoekvisavontuur te kunnen beleven. Je vindt hier 
een korte beschrijving van het snoekvissen in Ierland en een introductie van een 
aantal van de viswateren die met regelmaat goede vangsten opleveren. Deze wa-
teren staan ook aangegeven op de uitvouwbare kaart, met daarnaast een aantal 
belangrijke plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor je visavonturen. 

SEIZOENEN
Ierland heeft geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek en vanwege het milde klimaat kun je 
vrijwel het gehele jaar door snoek vangen. Voor de beste resultaten dien je je aanpak echter wel 
aan te passen van seizoen tot seizoen. Tijdens de koudere maanden (november tot februari) trekken 
de snoeken vaak vanuit het ondiepe water naar de diepere gedeelten en het vissen met zinkend 
kunstaas plus het slepen met diep lopend kunstaas of dode aasvissen levert nu doorgaans de beste 
resultaten op. De Ierse snoeken gaan in de meeste gevallen weer richting het ondiepe water om te 
paaien in de periode van februari tot april en het vissen in deze maanden kan zowel moeizaam 
als zeer succesvol zijn, dit laatste omdat in deze tijd van het jaar vaak de grootste snoeken geland 
worden. Van april tot in juni gaat het vissen weer in een hogere versnelling verder, de snoeken 
beginnen nu weer actiever te worden en jagen op prooivis in de ondiepe gedeelten van de wateren. 
Dit is een toptijd voor het vissen op snoek in Ierland en methoden waarbij de bovenste waterlagen 
afgevist worden, zoals het vissen met ondiep duikend kunstaas en het vliegvissen met streamers, 
kunnen zeer productief zijn. Tijdens juli en augustus, wanneer de watertemperaturen op een hoger 
peil liggen en er meer waterplanten in het water staan, kan het vissen wat moeizamer gaan, maar 

VERDERE INFORMATIE

Informatie Over Sportvissen
Deze gids levert een algemene introductie over het snoekvissen in Ierland en biedt een opsom-
ming van een aantal van de belangrijkste snoekwateren. Er zijn echter een aantal hulpbronnen 
waar je meer gedetailleerde en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als 
eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite waarop meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangs-
trapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze weke-
lijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

INTRODUCTIE

Bioveiligheid
Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestan-
den 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 brochu-
re. 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 etablissement of 
operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018, P/N: IFI/2018/1-0451 – 016.
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Kevin Lyons, Markus Müller & Christin Breuker.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

BAARS
De baars wordt veelvuldig aangetroffen in de wateren in Ierland, vanaf rivieren met 
een langzame tot gemiddelde stroming tot kanalen, plassen en meren; ze ontbreken 
alleen in zeer zuur of zeer snel stromend water. Ze zijn graag bereid het (kunst)aas 
te pakken en vaak betekenen ze de eerste kennismaking van een jeugdige sportvis-
ser met een roofvis. Zeer grote baarzen zijn zeldzaam, slechts zelden bereiken ze 
een gewicht van 750 gram (het specimen gewicht ligt op 1,2 kilogram). Echter, met 
de toenemende populariteit van het ‘dropshotten’ en het ‘verticaal vissen’, worden 
er ook vaker vangsten van grote baars gemeld. Dit zijn uitstekende methoden voor 
het gericht vissen op grote baars en vaak wordt er hierbij ook snoek gehaakt. Baars 
wordt het gehele jaar door gevangen, maar de grotere exemplaren worden door-
gaans vroeg in het seizoen en weer tegen het einde van het seizoen geland. Tot een 
aantal van de beste wateren voor baars in Ierland behoren de rivier de Barrow en 
Lower Lough Erne voor de grotere specimens, hoewel ook meren als Lough Gill met 
regelmaat fraaie exemplaren opleveren.
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op sommige wateren blijven de snoeken gewoon actief en de koelere avondperiode is dan vaak het meest 
productief. Wanneer we aanbelanden in de maanden september en oktober, dan zien we dat de lagere 
temperaturen aanleiding geven voor een toename van de activiteit van de snoeken; in deze periode kun 
je vaak de beste visserij van het gehele jaar beleven omdat de snoeken veelvuldig op prooivis jagen als 
voorbereiding op de winter. 
We moeten ook bedenken dat snoeken zeer opportunistische roofvissen zijn en vaak reageren op plaat-
selijke veranderingen in hun omgeving, zoals trekbewegingen van aasvissen in een bepaald seizoen en 
veranderingen in de weersomstandigheden en van het water. De sportvisser die zich bewust is van deze 
plaatselijke invloeden zal meer vis vangen en de beste manier om een water te leren kennen dat je wilt 
bevissen is om een visgids in te huren. Deze beschikt over de lokale kennis die het verschil kan maken 
tussen een zeer succesvolle visdag en een visloze dag. 

VISGIDSEN & BOOTHUUR
Er zijn een aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op snoek en het 
is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer 
hij of zij een bepaald water voor het eerst bevist. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids 
beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden en dit 
vergroot zeker de kansen op het haken van enkele mooie snoeken. Je dient zelf contact op te nemen 
en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen 
beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productie-
ver vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd 
worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN
In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op snoek te 
vissen en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Er bestaat geen gesloten 
seizoen voor snoek, dus je kunt het gehele jaar door op deze roofvis vissen. Het is verboden 
om met levende aasvissen te vissen. Er zijn restricties aangaande het formaat en en het 
aantal snoeken die een sportvisser mee mag nemen. Omdat deze voorschriften nog wel eens 
veranderen en ondanks dat de meeste sportvissers hun vangsten weer terug zullen zetten, is 
het toch aan te raden om de reglementen in de volgende link door te lezen alvorens je op 
een water te begeven: http://fishinginireland.info/regulations.htm

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 belangrijkste exemplaren van een bepaalde 
vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish

Het is zeker geen geheim… Ierland geldt als een van de top-bestemmingen in Europa voor het 
vissen op snoek en elk jaar komen er van over de gehele wereld roofvissers naar het groene 
eiland om te proberen een van die fameuze, hard vechtende, Ierse snoeken te vangen. En het 
zijn niet alleen sportvissers die naar Ierland reizen, een aantal van de beste internationale 
visgidsen voor het vissen op snoek, mensen die afkomstig zijn uit landen zoals de UK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, hebben Ierland uitgekozen om hier hun beroep uit te oefenen, waarbij 
ze sportvissers helpen om Ierse snoeken te vangen.
Wat maakt het vissen op snoek in Ierland zo de moeite waard? Als eerste is er het water… 
veel regen betekent veel wateren. In Ierland liggen 144.000 hectare aan meren en 70.000 
kilometer aan rivieren en kanalen, veel van deze wateren bieden uitstekende leefgebieden 
voor de snoek, ze bevatten grote scholen aasvis die de snoeken helpen uit te groeien tot indruk-
wekkende formaten. Verder is er de variëteit: met een aantal grote loughs, duizenden kleine 
meren, talloze rivieren en rond de 300 kilometer aan kanalen biedt Ierland een breed scala 
aan viswateren die tegemoet komen aan vrijwel alle wensen van sportvissers. Ierland heeft ook 
een mild klimaat, het is niet te koud in de winter en evenmin te heet in de zomer, dit betekent 
dat je het gehele jaar door op snoek kunt vissen. De Ierse snoeken staan ook wereldwijd bekend 

voor hun vechterscapaciteiten, iets waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van 
hun neven en nichten in andere Europese landen. Het zien en voelen van een Ierse 
snoek wanneer deze capriolen in de lucht maakt aan het eind van je lijn, moet wel 
een van de grootste sensaties zijn voor de roofvisser...
Als laatste, maar evenzeer belangrijk, de visdruk is erg laag in Ierland. Zelfs de 
beste viswateren worden niet overmatig bevist en het is zeker mogelijk om een dag 
in Ierland op roofvis te vissen zonder dat je een andere sportvisser tegen komt.
Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het vissen. Ierland is een schitterend land 
en het natuurschoon van het Ierse landschap kan adembenemend zijn, het maakt 
het tot een fantastisch gebied om tijd door te brengen waarbij je kunt genieten 
van de natuurlijke omgeving. Daarna, na een lange dag vissen (met misschien zelfs 
het haken van een metersnoek), is er geen betere plaats om je vangsten te vieren 
dan in een originele Ierse pub waar je je visavonturen kunt delen bij een of twee 
grote glazen bier. 
Deze brochure bevat een hoeveelheid basisinformatie waarmee je op weg gehol-
pen wordt om ook zelf een Iers snoekvisavontuur te kunnen beleven. Je vindt hier 
een korte beschrijving van het snoekvissen in Ierland en een introductie van een 
aantal van de viswateren die met regelmaat goede vangsten opleveren. Deze wa-
teren staan ook aangegeven op de uitvouwbare kaart, met daarnaast een aantal 
belangrijke plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor je visavonturen. 

SEIZOENEN
Ierland heeft geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek en vanwege het milde klimaat kun je 
vrijwel het gehele jaar door snoek vangen. Voor de beste resultaten dien je je aanpak echter wel 
aan te passen van seizoen tot seizoen. Tijdens de koudere maanden (november tot februari) trekken 
de snoeken vaak vanuit het ondiepe water naar de diepere gedeelten en het vissen met zinkend 
kunstaas plus het slepen met diep lopend kunstaas of dode aasvissen levert nu doorgaans de beste 
resultaten op. De Ierse snoeken gaan in de meeste gevallen weer richting het ondiepe water om te 
paaien in de periode van februari tot april en het vissen in deze maanden kan zowel moeizaam 
als zeer succesvol zijn, dit laatste omdat in deze tijd van het jaar vaak de grootste snoeken geland 
worden. Van april tot in juni gaat het vissen weer in een hogere versnelling verder, de snoeken 
beginnen nu weer actiever te worden en jagen op prooivis in de ondiepe gedeelten van de wateren. 
Dit is een toptijd voor het vissen op snoek in Ierland en methoden waarbij de bovenste waterlagen 
afgevist worden, zoals het vissen met ondiep duikend kunstaas en het vliegvissen met streamers, 
kunnen zeer productief zijn. Tijdens juli en augustus, wanneer de watertemperaturen op een hoger 
peil liggen en er meer waterplanten in het water staan, kan het vissen wat moeizamer gaan, maar 
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Deze gids levert een algemene introductie over het snoekvissen in Ierland en biedt een opsom-
ming van een aantal van de belangrijkste snoekwateren. Er zijn echter een aantal hulpbronnen 
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verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info.
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Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
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Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te vissen 
– gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet maar ont-
haak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.
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worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestan-
den 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.
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BAARS
De baars wordt veelvuldig aangetroffen in de wateren in Ierland, vanaf rivieren met 
een langzame tot gemiddelde stroming tot kanalen, plassen en meren; ze ontbreken 
alleen in zeer zuur of zeer snel stromend water. Ze zijn graag bereid het (kunst)aas 
te pakken en vaak betekenen ze de eerste kennismaking van een jeugdige sportvis-
ser met een roofvis. Zeer grote baarzen zijn zeldzaam, slechts zelden bereiken ze 
een gewicht van 750 gram (het specimen gewicht ligt op 1,2 kilogram). Echter, met 
de toenemende populariteit van het ‘dropshotten’ en het ‘verticaal vissen’, worden 
er ook vaker vangsten van grote baars gemeld. Dit zijn uitstekende methoden voor 
het gericht vissen op grote baars en vaak wordt er hierbij ook snoek gehaakt. Baars 
wordt het gehele jaar door gevangen, maar de grotere exemplaren worden door-
gaans vroeg in het seizoen en weer tegen het einde van het seizoen geland. Tot een 
aantal van de beste wateren voor baars in Ierland behoren de rivier de Barrow en 
Lower Lough Erne voor de grotere specimens, hoewel ook meren als Lough Gill met 
regelmaat fraaie exemplaren opleveren.
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op sommige wateren blijven de snoeken gewoon actief en de koelere avondperiode is dan vaak het meest 
productief. Wanneer we aanbelanden in de maanden september en oktober, dan zien we dat de lagere 
temperaturen aanleiding geven voor een toename van de activiteit van de snoeken; in deze periode kun 
je vaak de beste visserij van het gehele jaar beleven omdat de snoeken veelvuldig op prooivis jagen als 
voorbereiding op de winter. 
We moeten ook bedenken dat snoeken zeer opportunistische roofvissen zijn en vaak reageren op plaat-
selijke veranderingen in hun omgeving, zoals trekbewegingen van aasvissen in een bepaald seizoen en 
veranderingen in de weersomstandigheden en van het water. De sportvisser die zich bewust is van deze 
plaatselijke invloeden zal meer vis vangen en de beste manier om een water te leren kennen dat je wilt 
bevissen is om een visgids in te huren. Deze beschikt over de lokale kennis die het verschil kan maken 
tussen een zeer succesvolle visdag en een visloze dag. 

VISGIDSEN & BOOTHUUR
Er zijn een aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op snoek en het 
is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer 
hij of zij een bepaald water voor het eerst bevist. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids 
beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden en dit 
vergroot zeker de kansen op het haken van enkele mooie snoeken. Je dient zelf contact op te nemen 
en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen 
beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productie-
ver vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd 
worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN
In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op snoek te 
vissen en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Er bestaat geen gesloten 
seizoen voor snoek, dus je kunt het gehele jaar door op deze roofvis vissen. Het is verboden 
om met levende aasvissen te vissen. Er zijn restricties aangaande het formaat en en het 
aantal snoeken die een sportvisser mee mag nemen. Omdat deze voorschriften nog wel eens 
veranderen en ondanks dat de meeste sportvissers hun vangsten weer terug zullen zetten, is 
het toch aan te raden om de reglementen in de volgende link door te lezen alvorens je op 
een water te begeven: http://fishinginireland.info/regulations.htm

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 belangrijkste exemplaren van een bepaalde 
vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish

Het is zeker geen geheim… Ierland geldt als een van de top-bestemmingen in Europa voor het 
vissen op snoek en elk jaar komen er van over de gehele wereld roofvissers naar het groene 
eiland om te proberen een van die fameuze, hard vechtende, Ierse snoeken te vangen. En het 
zijn niet alleen sportvissers die naar Ierland reizen, een aantal van de beste internationale 
visgidsen voor het vissen op snoek, mensen die afkomstig zijn uit landen zoals de UK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, hebben Ierland uitgekozen om hier hun beroep uit te oefenen, waarbij 
ze sportvissers helpen om Ierse snoeken te vangen.
Wat maakt het vissen op snoek in Ierland zo de moeite waard? Als eerste is er het water… 
veel regen betekent veel wateren. In Ierland liggen 144.000 hectare aan meren en 70.000 
kilometer aan rivieren en kanalen, veel van deze wateren bieden uitstekende leefgebieden 
voor de snoek, ze bevatten grote scholen aasvis die de snoeken helpen uit te groeien tot indruk-
wekkende formaten. Verder is er de variëteit: met een aantal grote loughs, duizenden kleine 
meren, talloze rivieren en rond de 300 kilometer aan kanalen biedt Ierland een breed scala 
aan viswateren die tegemoet komen aan vrijwel alle wensen van sportvissers. Ierland heeft ook 
een mild klimaat, het is niet te koud in de winter en evenmin te heet in de zomer, dit betekent 
dat je het gehele jaar door op snoek kunt vissen. De Ierse snoeken staan ook wereldwijd bekend 

voor hun vechterscapaciteiten, iets waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van 
hun neven en nichten in andere Europese landen. Het zien en voelen van een Ierse 
snoek wanneer deze capriolen in de lucht maakt aan het eind van je lijn, moet wel 
een van de grootste sensaties zijn voor de roofvisser...
Als laatste, maar evenzeer belangrijk, de visdruk is erg laag in Ierland. Zelfs de 
beste viswateren worden niet overmatig bevist en het is zeker mogelijk om een dag 
in Ierland op roofvis te vissen zonder dat je een andere sportvisser tegen komt.
Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het vissen. Ierland is een schitterend land 
en het natuurschoon van het Ierse landschap kan adembenemend zijn, het maakt 
het tot een fantastisch gebied om tijd door te brengen waarbij je kunt genieten 
van de natuurlijke omgeving. Daarna, na een lange dag vissen (met misschien zelfs 
het haken van een metersnoek), is er geen betere plaats om je vangsten te vieren 
dan in een originele Ierse pub waar je je visavonturen kunt delen bij een of twee 
grote glazen bier. 
Deze brochure bevat een hoeveelheid basisinformatie waarmee je op weg gehol-
pen wordt om ook zelf een Iers snoekvisavontuur te kunnen beleven. Je vindt hier 
een korte beschrijving van het snoekvissen in Ierland en een introductie van een 
aantal van de viswateren die met regelmaat goede vangsten opleveren. Deze wa-
teren staan ook aangegeven op de uitvouwbare kaart, met daarnaast een aantal 
belangrijke plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor je visavonturen. 

SEIZOENEN
Ierland heeft geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek en vanwege het milde klimaat kun je 
vrijwel het gehele jaar door snoek vangen. Voor de beste resultaten dien je je aanpak echter wel 
aan te passen van seizoen tot seizoen. Tijdens de koudere maanden (november tot februari) trekken 
de snoeken vaak vanuit het ondiepe water naar de diepere gedeelten en het vissen met zinkend 
kunstaas plus het slepen met diep lopend kunstaas of dode aasvissen levert nu doorgaans de beste 
resultaten op. De Ierse snoeken gaan in de meeste gevallen weer richting het ondiepe water om te 
paaien in de periode van februari tot april en het vissen in deze maanden kan zowel moeizaam 
als zeer succesvol zijn, dit laatste omdat in deze tijd van het jaar vaak de grootste snoeken geland 
worden. Van april tot in juni gaat het vissen weer in een hogere versnelling verder, de snoeken 
beginnen nu weer actiever te worden en jagen op prooivis in de ondiepe gedeelten van de wateren. 
Dit is een toptijd voor het vissen op snoek in Ierland en methoden waarbij de bovenste waterlagen 
afgevist worden, zoals het vissen met ondiep duikend kunstaas en het vliegvissen met streamers, 
kunnen zeer productief zijn. Tijdens juli en augustus, wanneer de watertemperaturen op een hoger 
peil liggen en er meer waterplanten in het water staan, kan het vissen wat moeizamer gaan, maar 
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De baars wordt veelvuldig aangetroffen in de wateren in Ierland, vanaf rivieren met 
een langzame tot gemiddelde stroming tot kanalen, plassen en meren; ze ontbreken 
alleen in zeer zuur of zeer snel stromend water. Ze zijn graag bereid het (kunst)aas 
te pakken en vaak betekenen ze de eerste kennismaking van een jeugdige sportvis-
ser met een roofvis. Zeer grote baarzen zijn zeldzaam, slechts zelden bereiken ze 
een gewicht van 750 gram (het specimen gewicht ligt op 1,2 kilogram). Echter, met 
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er ook vaker vangsten van grote baars gemeld. Dit zijn uitstekende methoden voor 
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wordt het gehele jaar door gevangen, maar de grotere exemplaren worden door-
gaans vroeg in het seizoen en weer tegen het einde van het seizoen geland. Tot een 
aantal van de beste wateren voor baars in Ierland behoren de rivier de Barrow en 
Lower Lough Erne voor de grotere specimens, hoewel ook meren als Lough Gill met 
regelmaat fraaie exemplaren opleveren.
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op sommige wateren blijven de snoeken gewoon actief en de koelere avondperiode is dan vaak het meest 
productief. Wanneer we aanbelanden in de maanden september en oktober, dan zien we dat de lagere 
temperaturen aanleiding geven voor een toename van de activiteit van de snoeken; in deze periode kun 
je vaak de beste visserij van het gehele jaar beleven omdat de snoeken veelvuldig op prooivis jagen als 
voorbereiding op de winter. 
We moeten ook bedenken dat snoeken zeer opportunistische roofvissen zijn en vaak reageren op plaat-
selijke veranderingen in hun omgeving, zoals trekbewegingen van aasvissen in een bepaald seizoen en 
veranderingen in de weersomstandigheden en van het water. De sportvisser die zich bewust is van deze 
plaatselijke invloeden zal meer vis vangen en de beste manier om een water te leren kennen dat je wilt 
bevissen is om een visgids in te huren. Deze beschikt over de lokale kennis die het verschil kan maken 
tussen een zeer succesvolle visdag en een visloze dag. 

VISGIDSEN & BOOTHUUR
Er zijn een aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op snoek en het 
is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer 
hij of zij een bepaald water voor het eerst bevist. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids 
beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden en dit 
vergroot zeker de kansen op het haken van enkele mooie snoeken. Je dient zelf contact op te nemen 
en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen 
beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productie-
ver vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd 
worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN
In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op snoek te 
vissen en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Er bestaat geen gesloten 
seizoen voor snoek, dus je kunt het gehele jaar door op deze roofvis vissen. Het is verboden 
om met levende aasvissen te vissen. Er zijn restricties aangaande het formaat en en het 
aantal snoeken die een sportvisser mee mag nemen. Omdat deze voorschriften nog wel eens 
veranderen en ondanks dat de meeste sportvissers hun vangsten weer terug zullen zetten, is 
het toch aan te raden om de reglementen in de volgende link door te lezen alvorens je op 
een water te begeven: http://fishinginireland.info/regulations.htm

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 belangrijkste exemplaren van een bepaalde 
vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish

Het is zeker geen geheim… Ierland geldt als een van de top-bestemmingen in Europa voor het 
vissen op snoek en elk jaar komen er van over de gehele wereld roofvissers naar het groene 
eiland om te proberen een van die fameuze, hard vechtende, Ierse snoeken te vangen. En het 
zijn niet alleen sportvissers die naar Ierland reizen, een aantal van de beste internationale 
visgidsen voor het vissen op snoek, mensen die afkomstig zijn uit landen zoals de UK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, hebben Ierland uitgekozen om hier hun beroep uit te oefenen, waarbij 
ze sportvissers helpen om Ierse snoeken te vangen.
Wat maakt het vissen op snoek in Ierland zo de moeite waard? Als eerste is er het water… 
veel regen betekent veel wateren. In Ierland liggen 144.000 hectare aan meren en 70.000 
kilometer aan rivieren en kanalen, veel van deze wateren bieden uitstekende leefgebieden 
voor de snoek, ze bevatten grote scholen aasvis die de snoeken helpen uit te groeien tot indruk-
wekkende formaten. Verder is er de variëteit: met een aantal grote loughs, duizenden kleine 
meren, talloze rivieren en rond de 300 kilometer aan kanalen biedt Ierland een breed scala 
aan viswateren die tegemoet komen aan vrijwel alle wensen van sportvissers. Ierland heeft ook 
een mild klimaat, het is niet te koud in de winter en evenmin te heet in de zomer, dit betekent 
dat je het gehele jaar door op snoek kunt vissen. De Ierse snoeken staan ook wereldwijd bekend 

voor hun vechterscapaciteiten, iets waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van 
hun neven en nichten in andere Europese landen. Het zien en voelen van een Ierse 
snoek wanneer deze capriolen in de lucht maakt aan het eind van je lijn, moet wel 
een van de grootste sensaties zijn voor de roofvisser...
Als laatste, maar evenzeer belangrijk, de visdruk is erg laag in Ierland. Zelfs de 
beste viswateren worden niet overmatig bevist en het is zeker mogelijk om een dag 
in Ierland op roofvis te vissen zonder dat je een andere sportvisser tegen komt.
Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het vissen. Ierland is een schitterend land 
en het natuurschoon van het Ierse landschap kan adembenemend zijn, het maakt 
het tot een fantastisch gebied om tijd door te brengen waarbij je kunt genieten 
van de natuurlijke omgeving. Daarna, na een lange dag vissen (met misschien zelfs 
het haken van een metersnoek), is er geen betere plaats om je vangsten te vieren 
dan in een originele Ierse pub waar je je visavonturen kunt delen bij een of twee 
grote glazen bier. 
Deze brochure bevat een hoeveelheid basisinformatie waarmee je op weg gehol-
pen wordt om ook zelf een Iers snoekvisavontuur te kunnen beleven. Je vindt hier 
een korte beschrijving van het snoekvissen in Ierland en een introductie van een 
aantal van de viswateren die met regelmaat goede vangsten opleveren. Deze wa-
teren staan ook aangegeven op de uitvouwbare kaart, met daarnaast een aantal 
belangrijke plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor je visavonturen. 

SEIZOENEN
Ierland heeft geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek en vanwege het milde klimaat kun je 
vrijwel het gehele jaar door snoek vangen. Voor de beste resultaten dien je je aanpak echter wel 
aan te passen van seizoen tot seizoen. Tijdens de koudere maanden (november tot februari) trekken 
de snoeken vaak vanuit het ondiepe water naar de diepere gedeelten en het vissen met zinkend 
kunstaas plus het slepen met diep lopend kunstaas of dode aasvissen levert nu doorgaans de beste 
resultaten op. De Ierse snoeken gaan in de meeste gevallen weer richting het ondiepe water om te 
paaien in de periode van februari tot april en het vissen in deze maanden kan zowel moeizaam 
als zeer succesvol zijn, dit laatste omdat in deze tijd van het jaar vaak de grootste snoeken geland 
worden. Van april tot in juni gaat het vissen weer in een hogere versnelling verder, de snoeken 
beginnen nu weer actiever te worden en jagen op prooivis in de ondiepe gedeelten van de wateren. 
Dit is een toptijd voor het vissen op snoek in Ierland en methoden waarbij de bovenste waterlagen 
afgevist worden, zoals het vissen met ondiep duikend kunstaas en het vliegvissen met streamers, 
kunnen zeer productief zijn. Tijdens juli en augustus, wanneer de watertemperaturen op een hoger 
peil liggen en er meer waterplanten in het water staan, kan het vissen wat moeizamer gaan, maar 

VERDERE INFORMATIE

Informatie Over Sportvissen
Deze gids levert een algemene introductie over het snoekvissen in Ierland en biedt een opsom-
ming van een aantal van de belangrijkste snoekwateren. Er zijn echter een aantal hulpbronnen 
waar je meer gedetailleerde en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als 
eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite waarop meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangs-
trapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze weke-
lijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

INTRODUCTIE

Bioveiligheid
Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestan-
den 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 brochu-
re. 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 etablissement of 
operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018, P/N: IFI/2018/1-0451 – 016.
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Kevin Lyons, Markus Müller & Christin Breuker.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

BAARS
De baars wordt veelvuldig aangetroffen in de wateren in Ierland, vanaf rivieren met 
een langzame tot gemiddelde stroming tot kanalen, plassen en meren; ze ontbreken 
alleen in zeer zuur of zeer snel stromend water. Ze zijn graag bereid het (kunst)aas 
te pakken en vaak betekenen ze de eerste kennismaking van een jeugdige sportvis-
ser met een roofvis. Zeer grote baarzen zijn zeldzaam, slechts zelden bereiken ze 
een gewicht van 750 gram (het specimen gewicht ligt op 1,2 kilogram). Echter, met 
de toenemende populariteit van het ‘dropshotten’ en het ‘verticaal vissen’, worden 
er ook vaker vangsten van grote baars gemeld. Dit zijn uitstekende methoden voor 
het gericht vissen op grote baars en vaak wordt er hierbij ook snoek gehaakt. Baars 
wordt het gehele jaar door gevangen, maar de grotere exemplaren worden door-
gaans vroeg in het seizoen en weer tegen het einde van het seizoen geland. Tot een 
aantal van de beste wateren voor baars in Ierland behoren de rivier de Barrow en 
Lower Lough Erne voor de grotere specimens, hoewel ook meren als Lough Gill met 
regelmaat fraaie exemplaren opleveren.

SNOEKVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/17J4YN 
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish
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op sommige wateren blijven de snoeken gewoon actief en de koelere avondperiode is dan vaak het meest 
productief. Wanneer we aanbelanden in de maanden september en oktober, dan zien we dat de lagere 
temperaturen aanleiding geven voor een toename van de activiteit van de snoeken; in deze periode kun 
je vaak de beste visserij van het gehele jaar beleven omdat de snoeken veelvuldig op prooivis jagen als 
voorbereiding op de winter. 
We moeten ook bedenken dat snoeken zeer opportunistische roofvissen zijn en vaak reageren op plaat-
selijke veranderingen in hun omgeving, zoals trekbewegingen van aasvissen in een bepaald seizoen en 
veranderingen in de weersomstandigheden en van het water. De sportvisser die zich bewust is van deze 
plaatselijke invloeden zal meer vis vangen en de beste manier om een water te leren kennen dat je wilt 
bevissen is om een visgids in te huren. Deze beschikt over de lokale kennis die het verschil kan maken 
tussen een zeer succesvolle visdag en een visloze dag. 

VISGIDSEN & BOOTHUUR
Er zijn een aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op snoek en het 
is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer 
hij of zij een bepaald water voor het eerst bevist. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids 
beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden en dit 
vergroot zeker de kansen op het haken van enkele mooie snoeken. Je dient zelf contact op te nemen 
en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen 
beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productie-
ver vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd 
worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN
In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op snoek te 
vissen en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Er bestaat geen gesloten 
seizoen voor snoek, dus je kunt het gehele jaar door op deze roofvis vissen. Het is verboden 
om met levende aasvissen te vissen. Er zijn restricties aangaande het formaat en en het 
aantal snoeken die een sportvisser mee mag nemen. Omdat deze voorschriften nog wel eens 
veranderen en ondanks dat de meeste sportvissers hun vangsten weer terug zullen zetten, is 
het toch aan te raden om de reglementen in de volgende link door te lezen alvorens je op 
een water te begeven: http://fishinginireland.info/regulations.htm

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 belangrijkste exemplaren van een bepaalde 
vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish

Het is zeker geen geheim… Ierland geldt als een van de top-bestemmingen in Europa voor het 
vissen op snoek en elk jaar komen er van over de gehele wereld roofvissers naar het groene 
eiland om te proberen een van die fameuze, hard vechtende, Ierse snoeken te vangen. En het 
zijn niet alleen sportvissers die naar Ierland reizen, een aantal van de beste internationale 
visgidsen voor het vissen op snoek, mensen die afkomstig zijn uit landen zoals de UK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, hebben Ierland uitgekozen om hier hun beroep uit te oefenen, waarbij 
ze sportvissers helpen om Ierse snoeken te vangen.
Wat maakt het vissen op snoek in Ierland zo de moeite waard? Als eerste is er het water… 
veel regen betekent veel wateren. In Ierland liggen 144.000 hectare aan meren en 70.000 
kilometer aan rivieren en kanalen, veel van deze wateren bieden uitstekende leefgebieden 
voor de snoek, ze bevatten grote scholen aasvis die de snoeken helpen uit te groeien tot indruk-
wekkende formaten. Verder is er de variëteit: met een aantal grote loughs, duizenden kleine 
meren, talloze rivieren en rond de 300 kilometer aan kanalen biedt Ierland een breed scala 
aan viswateren die tegemoet komen aan vrijwel alle wensen van sportvissers. Ierland heeft ook 
een mild klimaat, het is niet te koud in de winter en evenmin te heet in de zomer, dit betekent 
dat je het gehele jaar door op snoek kunt vissen. De Ierse snoeken staan ook wereldwijd bekend 

voor hun vechterscapaciteiten, iets waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van 
hun neven en nichten in andere Europese landen. Het zien en voelen van een Ierse 
snoek wanneer deze capriolen in de lucht maakt aan het eind van je lijn, moet wel 
een van de grootste sensaties zijn voor de roofvisser...
Als laatste, maar evenzeer belangrijk, de visdruk is erg laag in Ierland. Zelfs de 
beste viswateren worden niet overmatig bevist en het is zeker mogelijk om een dag 
in Ierland op roofvis te vissen zonder dat je een andere sportvisser tegen komt.
Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het vissen. Ierland is een schitterend land 
en het natuurschoon van het Ierse landschap kan adembenemend zijn, het maakt 
het tot een fantastisch gebied om tijd door te brengen waarbij je kunt genieten 
van de natuurlijke omgeving. Daarna, na een lange dag vissen (met misschien zelfs 
het haken van een metersnoek), is er geen betere plaats om je vangsten te vieren 
dan in een originele Ierse pub waar je je visavonturen kunt delen bij een of twee 
grote glazen bier. 
Deze brochure bevat een hoeveelheid basisinformatie waarmee je op weg gehol-
pen wordt om ook zelf een Iers snoekvisavontuur te kunnen beleven. Je vindt hier 
een korte beschrijving van het snoekvissen in Ierland en een introductie van een 
aantal van de viswateren die met regelmaat goede vangsten opleveren. Deze wa-
teren staan ook aangegeven op de uitvouwbare kaart, met daarnaast een aantal 
belangrijke plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor je visavonturen. 

SEIZOENEN
Ierland heeft geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek en vanwege het milde klimaat kun je 
vrijwel het gehele jaar door snoek vangen. Voor de beste resultaten dien je je aanpak echter wel 
aan te passen van seizoen tot seizoen. Tijdens de koudere maanden (november tot februari) trekken 
de snoeken vaak vanuit het ondiepe water naar de diepere gedeelten en het vissen met zinkend 
kunstaas plus het slepen met diep lopend kunstaas of dode aasvissen levert nu doorgaans de beste 
resultaten op. De Ierse snoeken gaan in de meeste gevallen weer richting het ondiepe water om te 
paaien in de periode van februari tot april en het vissen in deze maanden kan zowel moeizaam 
als zeer succesvol zijn, dit laatste omdat in deze tijd van het jaar vaak de grootste snoeken geland 
worden. Van april tot in juni gaat het vissen weer in een hogere versnelling verder, de snoeken 
beginnen nu weer actiever te worden en jagen op prooivis in de ondiepe gedeelten van de wateren. 
Dit is een toptijd voor het vissen op snoek in Ierland en methoden waarbij de bovenste waterlagen 
afgevist worden, zoals het vissen met ondiep duikend kunstaas en het vliegvissen met streamers, 
kunnen zeer productief zijn. Tijdens juli en augustus, wanneer de watertemperaturen op een hoger 
peil liggen en er meer waterplanten in het water staan, kan het vissen wat moeizamer gaan, maar 

VERDERE INFORMATIE

Informatie Over Sportvissen
Deze gids levert een algemene introductie over het snoekvissen in Ierland en biedt een opsom-
ming van een aantal van de belangrijkste snoekwateren. Er zijn echter een aantal hulpbronnen 
waar je meer gedetailleerde en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als 
eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite waarop meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangs-
trapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze weke-
lijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te vissen 
– gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet maar ont-
haak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.
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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 bestan-
den 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
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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 
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een langzame tot gemiddelde stroming tot kanalen, plassen en meren; ze ontbreken 
alleen in zeer zuur of zeer snel stromend water. Ze zijn graag bereid het (kunst)aas 
te pakken en vaak betekenen ze de eerste kennismaking van een jeugdige sportvis-
ser met een roofvis. Zeer grote baarzen zijn zeldzaam, slechts zelden bereiken ze 
een gewicht van 750 gram (het specimen gewicht ligt op 1,2 kilogram). Echter, met 
de toenemende populariteit van het ‘dropshotten’ en het ‘verticaal vissen’, worden 
er ook vaker vangsten van grote baars gemeld. Dit zijn uitstekende methoden voor 
het gericht vissen op grote baars en vaak wordt er hierbij ook snoek gehaakt. Baars 
wordt het gehele jaar door gevangen, maar de grotere exemplaren worden door-
gaans vroeg in het seizoen en weer tegen het einde van het seizoen geland. Tot een 
aantal van de beste wateren voor baars in Ierland behoren de rivier de Barrow en 
Lower Lough Erne voor de grotere specimens, hoewel ook meren als Lough Gill met 
regelmaat fraaie exemplaren opleveren.
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op sommige wateren blijven de snoeken gewoon actief en de koelere avondperiode is dan vaak het meest 
productief. Wanneer we aanbelanden in de maanden september en oktober, dan zien we dat de lagere 
temperaturen aanleiding geven voor een toename van de activiteit van de snoeken; in deze periode kun 
je vaak de beste visserij van het gehele jaar beleven omdat de snoeken veelvuldig op prooivis jagen als 
voorbereiding op de winter. 
We moeten ook bedenken dat snoeken zeer opportunistische roofvissen zijn en vaak reageren op plaat-
selijke veranderingen in hun omgeving, zoals trekbewegingen van aasvissen in een bepaald seizoen en 
veranderingen in de weersomstandigheden en van het water. De sportvisser die zich bewust is van deze 
plaatselijke invloeden zal meer vis vangen en de beste manier om een water te leren kennen dat je wilt 
bevissen is om een visgids in te huren. Deze beschikt over de lokale kennis die het verschil kan maken 
tussen een zeer succesvolle visdag en een visloze dag. 

VISGIDSEN & BOOTHUUR
Er zijn een aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op snoek en het 
is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer 
hij of zij een bepaald water voor het eerst bevist. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids 
beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden en dit 
vergroot zeker de kansen op het haken van enkele mooie snoeken. Je dient zelf contact op te nemen 
en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen 
beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productie-
ver vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd 
worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN
In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op snoek te 
vissen en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Er bestaat geen gesloten 
seizoen voor snoek, dus je kunt het gehele jaar door op deze roofvis vissen. Het is verboden 
om met levende aasvissen te vissen. Er zijn restricties aangaande het formaat en en het 
aantal snoeken die een sportvisser mee mag nemen. Omdat deze voorschriften nog wel eens 
veranderen en ondanks dat de meeste sportvissers hun vangsten weer terug zullen zetten, is 
het toch aan te raden om de reglementen in de volgende link door te lezen alvorens je op 
een water te begeven: http://fishinginireland.info/regulations.htm

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 belangrijkste exemplaren van een bepaalde 
vissoort voor het viswater behouden blijven: #CPRsavesfish

Het is zeker geen geheim… Ierland geldt als een van de top-bestemmingen in Europa voor het 
vissen op snoek en elk jaar komen er van over de gehele wereld roofvissers naar het groene 
eiland om te proberen een van die fameuze, hard vechtende, Ierse snoeken te vangen. En het 
zijn niet alleen sportvissers die naar Ierland reizen, een aantal van de beste internationale 
visgidsen voor het vissen op snoek, mensen die afkomstig zijn uit landen zoals de UK, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, hebben Ierland uitgekozen om hier hun beroep uit te oefenen, waarbij 
ze sportvissers helpen om Ierse snoeken te vangen.
Wat maakt het vissen op snoek in Ierland zo de moeite waard? Als eerste is er het water… 
veel regen betekent veel wateren. In Ierland liggen 144.000 hectare aan meren en 70.000 
kilometer aan rivieren en kanalen, veel van deze wateren bieden uitstekende leefgebieden 
voor de snoek, ze bevatten grote scholen aasvis die de snoeken helpen uit te groeien tot indruk-
wekkende formaten. Verder is er de variëteit: met een aantal grote loughs, duizenden kleine 
meren, talloze rivieren en rond de 300 kilometer aan kanalen biedt Ierland een breed scala 
aan viswateren die tegemoet komen aan vrijwel alle wensen van sportvissers. Ierland heeft ook 
een mild klimaat, het is niet te koud in de winter en evenmin te heet in de zomer, dit betekent 
dat je het gehele jaar door op snoek kunt vissen. De Ierse snoeken staan ook wereldwijd bekend 

voor hun vechterscapaciteiten, iets waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van 
hun neven en nichten in andere Europese landen. Het zien en voelen van een Ierse 
snoek wanneer deze capriolen in de lucht maakt aan het eind van je lijn, moet wel 
een van de grootste sensaties zijn voor de roofvisser...
Als laatste, maar evenzeer belangrijk, de visdruk is erg laag in Ierland. Zelfs de 
beste viswateren worden niet overmatig bevist en het is zeker mogelijk om een dag 
in Ierland op roofvis te vissen zonder dat je een andere sportvisser tegen komt.
Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het vissen. Ierland is een schitterend land 
en het natuurschoon van het Ierse landschap kan adembenemend zijn, het maakt 
het tot een fantastisch gebied om tijd door te brengen waarbij je kunt genieten 
van de natuurlijke omgeving. Daarna, na een lange dag vissen (met misschien zelfs 
het haken van een metersnoek), is er geen betere plaats om je vangsten te vieren 
dan in een originele Ierse pub waar je je visavonturen kunt delen bij een of twee 
grote glazen bier. 
Deze brochure bevat een hoeveelheid basisinformatie waarmee je op weg gehol-
pen wordt om ook zelf een Iers snoekvisavontuur te kunnen beleven. Je vindt hier 
een korte beschrijving van het snoekvissen in Ierland en een introductie van een 
aantal van de viswateren die met regelmaat goede vangsten opleveren. Deze wa-
teren staan ook aangegeven op de uitvouwbare kaart, met daarnaast een aantal 
belangrijke plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor je visavonturen. 

SEIZOENEN
Ierland heeft geen gesloten seizoen voor het vissen op snoek en vanwege het milde klimaat kun je 
vrijwel het gehele jaar door snoek vangen. Voor de beste resultaten dien je je aanpak echter wel 
aan te passen van seizoen tot seizoen. Tijdens de koudere maanden (november tot februari) trekken 
de snoeken vaak vanuit het ondiepe water naar de diepere gedeelten en het vissen met zinkend 
kunstaas plus het slepen met diep lopend kunstaas of dode aasvissen levert nu doorgaans de beste 
resultaten op. De Ierse snoeken gaan in de meeste gevallen weer richting het ondiepe water om te 
paaien in de periode van februari tot april en het vissen in deze maanden kan zowel moeizaam 
als zeer succesvol zijn, dit laatste omdat in deze tijd van het jaar vaak de grootste snoeken geland 
worden. Van april tot in juni gaat het vissen weer in een hogere versnelling verder, de snoeken 
beginnen nu weer actiever te worden en jagen op prooivis in de ondiepe gedeelten van de wateren. 
Dit is een toptijd voor het vissen op snoek in Ierland en methoden waarbij de bovenste waterlagen 
afgevist worden, zoals het vissen met ondiep duikend kunstaas en het vliegvissen met streamers, 
kunnen zeer productief zijn. Tijdens juli en augustus, wanneer de watertemperaturen op een hoger 
peil liggen en er meer waterplanten in het water staan, kan het vissen wat moeizamer gaan, maar 

VERDERE INFORMATIE

Informatie Over Sportvissen
Deze gids levert een algemene introductie over het snoekvissen in Ierland en biedt een opsom-
ming van een aantal van de belangrijkste snoekwateren. Er zijn echter een aantal hulpbronnen 
waar je meer gedetailleerde en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als 
eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite waarop meer gedetailleerde informatie over de 
verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info.
Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en 
Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
en
www.ufishireland.org
Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een ‘Angling Update’, dat actuele vangs-
trapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze weke-
lijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

INTRODUCTIE

Bioveiligheid
Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestan-
den 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
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te pakken en vaak betekenen ze de eerste kennismaking van een jeugdige sportvis-
ser met een roofvis. Zeer grote baarzen zijn zeldzaam, slechts zelden bereiken ze 
een gewicht van 750 gram (het specimen gewicht ligt op 1,2 kilogram). Echter, met 
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Grote Ierse Loughs
De grotere loughs zijn waarschijnlijk de meest bekende snoekwateren van Ierland, dit omdat ze doorlo-
pend vissen produceren van het formaat ‘vis van je leven’. Wanneer je een poging wilt doen om werkelijk 
grote snoek te landen in Ierland, dan dien je je reis te organiseren rondom het bevissen van een van 
deze grotere loughs. In het stroomgebied van de Shannon vormen de drie grote loughs (Allen, Ree en 
Derg) stuk voor stuk topkwaliteit viswateren met goed ontwikkelde faciliteiten voor de sportvisserij; ze 
produceren jaarlijks talloze vissen in lengtes boven de 100 centimeter. Verder naar het noorden is Lough 
Erne, dat gedeeltelijk de grens vormt met Noord-Ierland, een ander exceptioneel snoekwater, met name 
het Upper gedeelte van het lough dat meer kenmerken biedt waarin de snoek zich graag ophoudt. De 
westelijk gelegen loughs, zoals Corrib, Mask, Conn en Cullin, zijn bekende wateren voor het vissen op 
bruine forel, maar ze produceren ook met regelmaat snoeken van formaat. Wateren die wat kleiner 
zijn dan bovengenoemde loughs, maar die toch snoek met een hoog gemiddeld formaat produceren 
zijn Lough Macnean in County Fermanagh, de loughs Gara en Key in Leitrim/Roscommon, Ennell en 
Derravarragh in het gebied van Westmeath, de loughs Gowna, Ramor en Oughter in Cavan en Lough 
Allua/het Inniscarra-systeem in County Cork. Zij allen verdienen een plekje op de lijst met de beste 
snoekwateren van Ierland.
Om deze loughs effectief te kunnen bevissen is het noodzakelijk om een boot te huren waarmee je 
meer water af kunt zoeken naar snoek. Het gebruik van een dieptemeter/visvinder kan ook handig 
zijn om kenmerken te vinden waar de roofvis zich ophoudt en om concentraties aan aasvis te vinden. 
Omdat deze meren zeer groot zijn, kan het moeilijk zijn om gebieden te vinden waar de snoek 
geconcentreerd ligt en het is vooral op deze grote loughs dat de kennis van een visgids een groot 
verschil kan maken in je vangstresultaten.

Kleine Ierse Loughs
In Ierland vind je duizenden kleinere loughs die de sportvisser een snoekviservaring oplevert die 
afwijkt van die op de grotere loughs. Deze loughs kunnen bevist worden vanaf de oever, vanuit 
een bellyboot of boot en ze zijn vaak nog bevisbaar wanneer de weersomstandigheden het 
gevaarlijk maken om het water op te gaan op de grotere loughs. De visdruk is normaal gesproken 
laag op deze loughs en vaak heb je het water voor jezelf alleen. Omdat ze kleiner zijn, is het 
ook vaak eenvoudiger om de vis te vinden; het maakt ze tot een goede keuze voor diegenen 
die liever zonder een gids een water willen bevissen. Hoewel het gemiddelde formaat van de 
snoek misschien wat kleiner is in vergelijking tot 
de grotere loughs, bevatten ook veel van deze 
meren meerdere vissen met een lengte boven 
de 100 centimeter, je kunt dus nog steeds een 
uitstekende visserij beleven terwijl je geniet 
van de meer intieme sportvisserijbeleving die 
deze meren te bieden hebben. 
Er zijn een groot aantal verschillende bestem-
mingen die je kunt gebruiken als uitvalsbasis en 
vaak genoeg kun je van daaruit meerdere me-
ren bevissen. De grootste concentratie van deze 
kleinere loughs is te vinden in de noordelijke 
Midlands (Counties Monaghan, Cavan, Leitrim, 
Longford & Roscommon) en ook in County Clare 
in de buurt van de plaatsen Corofin en Tulla. 
Je kunt verblijven in een van de vele plaatsen 
in deze gebieden en je hebt dan de keuze uit 
meer dan genoeg meren in een straal van 20 
kilometer rondom je verblijfsplaats.

Rivieren
Terwijl Ierland beroemd is vanwege de vele 
loughs, heeft ze toch minder te bieden op het ge-
bied van het snoekvissen op de rivier. Hoewel de 
meeste Ierse rivieren snoek bevatten, zijn er maar 
weinig die genoeg snoek produceren om een con-
stant peil van sportvisserij te kunnen bieden. Van 
de rivieren die dat wel bieden, is de rivier de 
Shannon, de langste rivier van Ierland, een van 
de bekendste snoekwateren van het eiland. De 
Shannon stroomt van Cavan omlaag naar Limerick 
en bevat goede bestanden aan snoek, zowel op 
de rivier zelf als op een aantal van de zijrivieren. 
De oevers zijn goed toegankelijk bij bruggen, in 
plaatsen langs de rivier en (met toestemming) in 
de weilanden waar de rivier voor een groot ge-
deelte doorheen stroomt. De rivier de Suck, een 
belangrijke zijrivier van de Shannon, is eveneens 
een belangrijk snoekwater die erom bekend staat 
dat ze vaak snoek van een mooi formaat oplevert. 
De Shannon kent vaak een hoge waterstand in de 
winter en in die periode kan het moeilijk zijn om 
de oevers te bereiken. Zowel de rivier de Barrow 
als de rivier de Erne zijn eveneens in staat om 
een goede visserij op snoek te produceren en hier 
worden ook elk jaar grote snoeken gevangen. De 
rivier de Erne kan een goed alternatief zijn voor 
sportvissers wanneer de weersomstandigheden het 
moeilijk maken om Lough Erne te bevissen. 

Kanalen
Ierland bevat ook een klein aantal kanalen die 
snoek bevatten en ook deze kunnen zeker de moei-
te waard zijn om te bevissen, vooral wanneer hoog 
water op de rivieren betekent dat deze moeilijk te 
bevissen zijn. De kanalen zijn ook zeer geschikt voor 
die mensen die minder mobiel zijn, de toegang is 
doorgaans goed via de erlangs lopende trekpaden. 
De Shannon-Erne Waterway is een 60 kilometer lan-
ge route die de stroomgebieden van de Shannon en 
Erne met elkaar verbindt, in de gekanaliseerde ge-
deelten zijn goede bestanden aan snoek te vinden. 
De Royal en Grand Canals stromen van de rivier de 
Shannon naar Dublin en ze bevatten grote bestanden 
aan witvis en goede hoeveelheden aan snoek van 
klein tot gemiddeld formaat; het water is echter zeer 
helder en de vis kan hier voorzichtig zijn en moeilijk 
te vangen. Ook langs de rivier de Barrow zijn geka-
naliseerde gedeelten te vinden die snoek kunnen be-
vatten, met name wanneer de rivier zelf hoog staat.

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/17J4YN

Snoekviscentrum




