
WEDSTRIJDEN, FESTIVALS EN COMPETITIES
Het vissen van wedstrijden wordt in Ierland steeds populairder. Alleen afgelopen jaar werden 
er in Ierland al ruim 60 georganiseerd. Het mooie van de Ierse festivals is dat de inschrijving 
open staat voor sportvissers van alle niveau’s. Je hoeft je niet te plaatsen om mee te kunnen 
doen. Als je mee gaat vissen maak je net zo veel kans op de prachtige prijzen als de andere 
deelnemers. De Ierse festivals duren meestal drie tot vijf dagen en zijn een perfecte gelegen-
heid om te combineren met een visvakantie. Je komt er dan ook veel, jaarlijks terugkerende, 
wedstrijdvissers uit de UK en uit de rest van Europa tegen.  Deze festivals worden georgan-
iseerd door vrijwilligers van plaatselijke hengelsportorganisaties. Alle gesponsorde geld- en 
materiaalprijzen, pool en sectorpoolprijzen worden voor 100% uitgekeerd aan de deelnemers. 
De favoriete manier van vissen tijdens wedstrijden is afhankelijk van de omstandigheden en 
het parkoers. De meeste wedstrijdvissers geven de voorkeur aan de vaste stok en de Waggler 
om de in grote hoeveelheden aanwezige voorn te vangen. Ook wordt de feeder gebruikt om 
op een meter of 20 de grotere brasems of hybrids te vangen. Aassoorten die gebruikt worden 
zijn: maden, casters en geknipte wormen. Vergeet ook niet om mais, pellets en deeg mee te 
nemen. 
Toplocaties voor deze wedstrijden en festivals in Ierland zijn:Inniscara Reservoir ten westen 
van de stad Cork, Lough Muckno in Monaghan, Loughs Oughter en Gowna in Cavan, Lough 
Garadice in Leitrim, Templehouse Lake in Sligo en de Erne in de omgeving van 
Enniskillen. Er zijn ter plaatse voorzieningen aangebracht zodat  de visstek makke-
lijk bereikbaar is met de auto. Voor meer informatie over deze wedstrijden en 
festivals verwijzen wij je graag door naar:     
http://www.fishinginireland.info/coarse/coarseevents.htm

VISGIDSEN, BOOTVERHUURDERS EN ANDERE DIENSTVERLENERS
Er zijn een flink aantal visgidsen en andere hengelsportdienstverleners actief in 
Ierland. Vaak zijn zij gespecialiseerd in het vissen op witvis. Het is zeker aan te 
raden, als je voor de eerste keer een hengelsportlocatie gaat bezoeken, om 
eens contact met ze op te nemen. Als het gaat om de grotere meren en water-
systemen is een visgids vaak een uitkomst. Hij weet precies waar je moet zijn om 
een geslaagde visdag te beleven. In overleg kun je met zo’n visgids je visdag 
samenstellen. Het is een absolute aanrader om eens zo’n visgids in te huren. 
Via onderstaande link krijg je een overzicht van de beschikbare visgidsen.
www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Vissen op de grote meren vanuit een boot levert vaak schitterende resultaten 
op. Als je in combinatie met een boot dan ook nog een fish finder gebruikt, dan 
kan je visdag bijna niet mislukken. Via onderstaande link krijg je een overzicht 
waar je een boot kunt huren. 
www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

Ierland staat bekend om haar fantastische hengelsportmogelijkheden en elk jaar komen 
sportvissers  vanuit heel Europa naar Ierland om te proberen om tijdens een dag 100 kilo 
witvis te vangen. Met meer dan 12.000 meren biedt Ierland veel mogelijkheden. Zo zijn er 
veel grote meren met een prachtig  bestand aan grote brasems en hybrids. Ook kun je terecht 
bij de talloze kleinere meertjes die vaak vol zitten met ruisvoorn of zeelt. Naast de meren kun 
je ook prima een hengeltje uitgooien in een van de kanalen of rivieren die je overal in Ierland 
tegenkomt. Of je nu wedstrijdvisser, sportvisser of specimen hunter bent; in Ierland zijn er meer 
dan genoeg mogelijkheden om je een fantastische visvakantie te bezorgen.       
De meest populaire witvissoorten zijn brasem, voorn, hybrids, baars, zeelt en ruisvoorn en 
deze soorten kun je dan ook in bijna in alle wateren tegenkomen. Serpeling en karper kun 
je ook aantreffen in Ierse wateren. Beide soorten zijn echter niet in die grote hoeveelheden 
aanwezig als de populaire vissoorten. Het Ierse klimaat en de goede kwaliteit van het Ierse 
zoetwater zorgen voor de perfecte omstandigheden om de aanwezige vis goed te laten 
gedijen.     

Doordat er zoveel hengelsportmogelijkheden in Ierland zijn, kan het zo 
maar gebeuren dat je tijdens een vissessie op een van de Ierse toplo-
caties het hele meer voor jezelf hebt. Ook als wedstrijdvisser kun je je 
hart ophalen in Ierland. In de periode van maart tot oktober kun je overal 
in Ierland terecht voor het vissen van festivals. De wedstrijdkalender zit in 
die periode stampvol en je kunt het opnemen tegen topvissers uit Ierland 
en de UK.  
Natuurlijk gaat het in Ierland niet alleen maar om de hengelsportmogeli-
jkheden. Ierland is een fantastisch land om te bezoeken. Denk maar eens 
aan het prachtige. en soms adembenemende, Ierse landschap. Ruim dus ze-
ker tijd in voor andere activiteiten als je voor een hengelsportvakantie naar 
Ierland afreist. Als je na een lange visdag (met misschien wel een leefnet 
met 100 kilo brasem, hybrids of zeelt) nog even geniet van een Guinness 
in een plaatselijke Ierse pub, vergeet dan vooral niet om je ervaringen van 
die dag te delen met de andere aanwezigen.  
Deze brochure bevat de basisinformatie die je kunt gebruiken om je Ierse 
hengelsporttrip te plannen. Het is een korte introductie van witvishengel-
sportmogelijkheden in Ierland en biedt tevens een overzicht van een aantal 
van de toplocaties. Op de kaart op de achterkant van deze brochure staan 
deze vislocaties vermeldt en vind je een overzicht van de belangrijkste ver-
blijfslocaties in de omgeving. 

SEIZOENEN
Ierland heeft een mild zeeklimaat wat in zekere zin best te vergelijken is met dat van Nederland 
en Belgie. Het land kent geen gesloten seizoen en dat betekent dat je er het hele jaar terecht 
kunt om een visje te vangen.  De beste perioden om in Ierland te komen vissen zijn van april tot 
juni en van half augustus tot eind oktober. De lange zomerse dagen bieden de gelegenheid om 
van vroeg in de ochtend tot laat in avond een hengeltje uit te gooien. De resultaten zo vroeg 
in de ochtend of laat in de avond zijn vaak verrassend goed. In welke periode je Ierland ook 
gaat bezoeken, zorg er voor dat je rekening houdt met regen. Het voordeel van de soms wat 
regenachtige dagen is dat grote brasem en hybrids gek zijn op deze veranderlijke weer-
somstandigheden. De vangsten zijn tijdens deze regendagen vaak erg goed. Laat je dus niet 
afschrikken door een beetje regen. Vergeet ook zeker niet om de Waggler mee te nemen. Op 
warme, rustige zomeravonden is de Waggler vaak een fantastisch wapen om, vissend tegen 
de pompebladeren, een Ierse zeelt of een prachtige ruisvoorn te vangen. Gebruik als aas dan 
maar eens een broodvlok en hou je fototoestel bij de hand.    

VERDERE INFORMATIE

Hengelsport Informatie
Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste informatie die u nodig hebt als het 
gaat over de witvis mogelijkheden in Ierland. Tevens worden een aantal van de belangrijk-
ste hotspots in beeld gebracht. 
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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor 
deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

WETGEVING
Op de meeste plaatsen heb je geen vergunning nodig om te kunnen vissen op witvis. De 
aanwezige witvis is door de Ierse wetgever wel  beschermt en dat betekent dat er bep-
erkingen zijn ten aanzien van het meenemen van de gevangen vis. De wetgeving wordt 
regelmatig aangepast en het kan dan ook geen kwaad om voorafgaand aan je vistrip naar 
Ierland kennis te nemen van de van toepassing zijnde regels.  
Via onderstaande link kom je op de van toepassing zijnde Ierse regels 
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.

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 be-
standen aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan 
ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018, P/N: IFI/2018/1-0451 – 014. 
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly & Kevin Lyons. 
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi 
Copyright Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het 
copyright van de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance 
Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

WITVIS
IN IERLAND

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

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

Disclaimer
Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van deze 
publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland kan 
geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze brochure. 
Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden gevaarlijk zijn 
en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed persoonlijk 
te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor publieke 
aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablissement of 
operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.
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WEDSTRIJDEN, FESTIVALS EN COMPETITIES
Het vissen van wedstrijden wordt in Ierland steeds populairder. Alleen afgelopen jaar werden 
er in Ierland al ruim 60 georganiseerd. Het mooie van de Ierse festivals is dat de inschrijving 
open staat voor sportvissers van alle niveau’s. Je hoeft je niet te plaatsen om mee te kunnen 
doen. Als je mee gaat vissen maak je net zo veel kans op de prachtige prijzen als de andere 
deelnemers. De Ierse festivals duren meestal drie tot vijf dagen en zijn een perfecte gelegen-
heid om te combineren met een visvakantie. Je komt er dan ook veel, jaarlijks terugkerende, 
wedstrijdvissers uit de UK en uit de rest van Europa tegen.  Deze festivals worden georgan-
iseerd door vrijwilligers van plaatselijke hengelsportorganisaties. Alle gesponsorde geld- en 
materiaalprijzen, pool en sectorpoolprijzen worden voor 100% uitgekeerd aan de deelnemers. 
De favoriete manier van vissen tijdens wedstrijden is afhankelijk van de omstandigheden en 
het parkoers. De meeste wedstrijdvissers geven de voorkeur aan de vaste stok en de Waggler 
om de in grote hoeveelheden aanwezige voorn te vangen. Ook wordt de feeder gebruikt om 
op een meter of 20 de grotere brasems of hybrids te vangen. Aassoorten die gebruikt worden 
zijn: maden, casters en geknipte wormen. Vergeet ook niet om mais, pellets en deeg mee te 
nemen. 
Toplocaties voor deze wedstrijden en festivals in Ierland zijn:Inniscara Reservoir ten westen 
van de stad Cork, Lough Muckno in Monaghan, Loughs Oughter en Gowna in Cavan, Lough 
Garadice in Leitrim, Templehouse Lake in Sligo en de Erne in de omgeving van 
Enniskillen. Er zijn ter plaatse voorzieningen aangebracht zodat  de visstek makke-
lijk bereikbaar is met de auto. Voor meer informatie over deze wedstrijden en 
festivals verwijzen wij je graag door naar:     
http://www.fishinginireland.info/coarse/coarseevents.htm

VISGIDSEN, BOOTVERHUURDERS EN ANDERE DIENSTVERLENERS
Er zijn een flink aantal visgidsen en andere hengelsportdienstverleners actief in 
Ierland. Vaak zijn zij gespecialiseerd in het vissen op witvis. Het is zeker aan te 
raden, als je voor de eerste keer een hengelsportlocatie gaat bezoeken, om 
eens contact met ze op te nemen. Als het gaat om de grotere meren en water-
systemen is een visgids vaak een uitkomst. Hij weet precies waar je moet zijn om 
een geslaagde visdag te beleven. In overleg kun je met zo’n visgids je visdag 
samenstellen. Het is een absolute aanrader om eens zo’n visgids in te huren. 
Via onderstaande link krijg je een overzicht van de beschikbare visgidsen.
www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Vissen op de grote meren vanuit een boot levert vaak schitterende resultaten 
op. Als je in combinatie met een boot dan ook nog een fish finder gebruikt, dan 
kan je visdag bijna niet mislukken. Via onderstaande link krijg je een overzicht 
waar je een boot kunt huren. 
www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

Ierland staat bekend om haar fantastische hengelsportmogelijkheden en elk jaar komen 
sportvissers  vanuit heel Europa naar Ierland om te proberen om tijdens een dag 100 kilo 
witvis te vangen. Met meer dan 12.000 meren biedt Ierland veel mogelijkheden. Zo zijn er 
veel grote meren met een prachtig  bestand aan grote brasems en hybrids. Ook kun je terecht 
bij de talloze kleinere meertjes die vaak vol zitten met ruisvoorn of zeelt. Naast de meren kun 
je ook prima een hengeltje uitgooien in een van de kanalen of rivieren die je overal in Ierland 
tegenkomt. Of je nu wedstrijdvisser, sportvisser of specimen hunter bent; in Ierland zijn er meer 
dan genoeg mogelijkheden om je een fantastische visvakantie te bezorgen.       
De meest populaire witvissoorten zijn brasem, voorn, hybrids, baars, zeelt en ruisvoorn en 
deze soorten kun je dan ook in bijna in alle wateren tegenkomen. Serpeling en karper kun 
je ook aantreffen in Ierse wateren. Beide soorten zijn echter niet in die grote hoeveelheden 
aanwezig als de populaire vissoorten. Het Ierse klimaat en de goede kwaliteit van het Ierse 
zoetwater zorgen voor de perfecte omstandigheden om de aanwezige vis goed te laten 
gedijen.     

Doordat er zoveel hengelsportmogelijkheden in Ierland zijn, kan het zo 
maar gebeuren dat je tijdens een vissessie op een van de Ierse toplo-
caties het hele meer voor jezelf hebt. Ook als wedstrijdvisser kun je je 
hart ophalen in Ierland. In de periode van maart tot oktober kun je overal 
in Ierland terecht voor het vissen van festivals. De wedstrijdkalender zit in 
die periode stampvol en je kunt het opnemen tegen topvissers uit Ierland 
en de UK.  
Natuurlijk gaat het in Ierland niet alleen maar om de hengelsportmogeli-
jkheden. Ierland is een fantastisch land om te bezoeken. Denk maar eens 
aan het prachtige. en soms adembenemende, Ierse landschap. Ruim dus ze-
ker tijd in voor andere activiteiten als je voor een hengelsportvakantie naar 
Ierland afreist. Als je na een lange visdag (met misschien wel een leefnet 
met 100 kilo brasem, hybrids of zeelt) nog even geniet van een Guinness 
in een plaatselijke Ierse pub, vergeet dan vooral niet om je ervaringen van 
die dag te delen met de andere aanwezigen.  
Deze brochure bevat de basisinformatie die je kunt gebruiken om je Ierse 
hengelsporttrip te plannen. Het is een korte introductie van witvishengel-
sportmogelijkheden in Ierland en biedt tevens een overzicht van een aantal 
van de toplocaties. Op de kaart op de achterkant van deze brochure staan 
deze vislocaties vermeldt en vind je een overzicht van de belangrijkste ver-
blijfslocaties in de omgeving. 

SEIZOENEN
Ierland heeft een mild zeeklimaat wat in zekere zin best te vergelijken is met dat van Nederland 
en Belgie. Het land kent geen gesloten seizoen en dat betekent dat je er het hele jaar terecht 
kunt om een visje te vangen.  De beste perioden om in Ierland te komen vissen zijn van april tot 
juni en van half augustus tot eind oktober. De lange zomerse dagen bieden de gelegenheid om 
van vroeg in de ochtend tot laat in avond een hengeltje uit te gooien. De resultaten zo vroeg 
in de ochtend of laat in de avond zijn vaak verrassend goed. In welke periode je Ierland ook 
gaat bezoeken, zorg er voor dat je rekening houdt met regen. Het voordeel van de soms wat 
regenachtige dagen is dat grote brasem en hybrids gek zijn op deze veranderlijke weer-
somstandigheden. De vangsten zijn tijdens deze regendagen vaak erg goed. Laat je dus niet 
afschrikken door een beetje regen. Vergeet ook zeker niet om de Waggler mee te nemen. Op 
warme, rustige zomeravonden is de Waggler vaak een fantastisch wapen om, vissend tegen 
de pompebladeren, een Ierse zeelt of een prachtige ruisvoorn te vangen. Gebruik als aas dan 
maar eens een broodvlok en hou je fototoestel bij de hand.    

VERDERE INFORMATIE

Hengelsport Informatie
Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste informatie die u nodig hebt als het 
gaat over de witvis mogelijkheden in Ierland. Tevens worden een aantal van de belangrijk-
ste hotspots in beeld gebracht. 
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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor 
deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

WETGEVING
Op de meeste plaatsen heb je geen vergunning nodig om te kunnen vissen op witvis. De 
aanwezige witvis is door de Ierse wetgever wel  beschermt en dat betekent dat er bep-
erkingen zijn ten aanzien van het meenemen van de gevangen vis. De wetgeving wordt 
regelmatig aangepast en het kan dan ook geen kwaad om voorafgaand aan je vistrip naar 
Ierland kennis te nemen van de van toepassing zijnde regels.  
Via onderstaande link kom je op de van toepassing zijnde Ierse regels 
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.

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 be-
standen aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan 
ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

Disclaimer
Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van deze 
publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland kan 
geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze brochure. 
Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden gevaarlijk zijn 
en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed persoonlijk 
te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor publieke 
aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablissement of 
operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.
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copyright van de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance 
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Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 
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WEDSTRIJDEN, FESTIVALS EN COMPETITIES
Het vissen van wedstrijden wordt in Ierland steeds populairder. Alleen afgelopen jaar werden 
er in Ierland al ruim 60 georganiseerd. Het mooie van de Ierse festivals is dat de inschrijving 
open staat voor sportvissers van alle niveau’s. Je hoeft je niet te plaatsen om mee te kunnen 
doen. Als je mee gaat vissen maak je net zo veel kans op de prachtige prijzen als de andere 
deelnemers. De Ierse festivals duren meestal drie tot vijf dagen en zijn een perfecte gelegen-
heid om te combineren met een visvakantie. Je komt er dan ook veel, jaarlijks terugkerende, 
wedstrijdvissers uit de UK en uit de rest van Europa tegen.  Deze festivals worden georgan-
iseerd door vrijwilligers van plaatselijke hengelsportorganisaties. Alle gesponsorde geld- en 
materiaalprijzen, pool en sectorpoolprijzen worden voor 100% uitgekeerd aan de deelnemers. 
De favoriete manier van vissen tijdens wedstrijden is afhankelijk van de omstandigheden en 
het parkoers. De meeste wedstrijdvissers geven de voorkeur aan de vaste stok en de Waggler 
om de in grote hoeveelheden aanwezige voorn te vangen. Ook wordt de feeder gebruikt om 
op een meter of 20 de grotere brasems of hybrids te vangen. Aassoorten die gebruikt worden 
zijn: maden, casters en geknipte wormen. Vergeet ook niet om mais, pellets en deeg mee te 
nemen. 
Toplocaties voor deze wedstrijden en festivals in Ierland zijn:Inniscara Reservoir ten westen 
van de stad Cork, Lough Muckno in Monaghan, Loughs Oughter en Gowna in Cavan, Lough 
Garadice in Leitrim, Templehouse Lake in Sligo en de Erne in de omgeving van 
Enniskillen. Er zijn ter plaatse voorzieningen aangebracht zodat  de visstek makke-
lijk bereikbaar is met de auto. Voor meer informatie over deze wedstrijden en 
festivals verwijzen wij je graag door naar:     
http://www.fishinginireland.info/coarse/coarseevents.htm

VISGIDSEN, BOOTVERHUURDERS EN ANDERE DIENSTVERLENERS
Er zijn een flink aantal visgidsen en andere hengelsportdienstverleners actief in 
Ierland. Vaak zijn zij gespecialiseerd in het vissen op witvis. Het is zeker aan te 
raden, als je voor de eerste keer een hengelsportlocatie gaat bezoeken, om 
eens contact met ze op te nemen. Als het gaat om de grotere meren en water-
systemen is een visgids vaak een uitkomst. Hij weet precies waar je moet zijn om 
een geslaagde visdag te beleven. In overleg kun je met zo’n visgids je visdag 
samenstellen. Het is een absolute aanrader om eens zo’n visgids in te huren. 
Via onderstaande link krijg je een overzicht van de beschikbare visgidsen.
www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Vissen op de grote meren vanuit een boot levert vaak schitterende resultaten 
op. Als je in combinatie met een boot dan ook nog een fish finder gebruikt, dan 
kan je visdag bijna niet mislukken. Via onderstaande link krijg je een overzicht 
waar je een boot kunt huren. 
www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

Ierland staat bekend om haar fantastische hengelsportmogelijkheden en elk jaar komen 
sportvissers  vanuit heel Europa naar Ierland om te proberen om tijdens een dag 100 kilo 
witvis te vangen. Met meer dan 12.000 meren biedt Ierland veel mogelijkheden. Zo zijn er 
veel grote meren met een prachtig  bestand aan grote brasems en hybrids. Ook kun je terecht 
bij de talloze kleinere meertjes die vaak vol zitten met ruisvoorn of zeelt. Naast de meren kun 
je ook prima een hengeltje uitgooien in een van de kanalen of rivieren die je overal in Ierland 
tegenkomt. Of je nu wedstrijdvisser, sportvisser of specimen hunter bent; in Ierland zijn er meer 
dan genoeg mogelijkheden om je een fantastische visvakantie te bezorgen.       
De meest populaire witvissoorten zijn brasem, voorn, hybrids, baars, zeelt en ruisvoorn en 
deze soorten kun je dan ook in bijna in alle wateren tegenkomen. Serpeling en karper kun 
je ook aantreffen in Ierse wateren. Beide soorten zijn echter niet in die grote hoeveelheden 
aanwezig als de populaire vissoorten. Het Ierse klimaat en de goede kwaliteit van het Ierse 
zoetwater zorgen voor de perfecte omstandigheden om de aanwezige vis goed te laten 
gedijen.     

Doordat er zoveel hengelsportmogelijkheden in Ierland zijn, kan het zo 
maar gebeuren dat je tijdens een vissessie op een van de Ierse toplo-
caties het hele meer voor jezelf hebt. Ook als wedstrijdvisser kun je je 
hart ophalen in Ierland. In de periode van maart tot oktober kun je overal 
in Ierland terecht voor het vissen van festivals. De wedstrijdkalender zit in 
die periode stampvol en je kunt het opnemen tegen topvissers uit Ierland 
en de UK.  
Natuurlijk gaat het in Ierland niet alleen maar om de hengelsportmogeli-
jkheden. Ierland is een fantastisch land om te bezoeken. Denk maar eens 
aan het prachtige. en soms adembenemende, Ierse landschap. Ruim dus ze-
ker tijd in voor andere activiteiten als je voor een hengelsportvakantie naar 
Ierland afreist. Als je na een lange visdag (met misschien wel een leefnet 
met 100 kilo brasem, hybrids of zeelt) nog even geniet van een Guinness 
in een plaatselijke Ierse pub, vergeet dan vooral niet om je ervaringen van 
die dag te delen met de andere aanwezigen.  
Deze brochure bevat de basisinformatie die je kunt gebruiken om je Ierse 
hengelsporttrip te plannen. Het is een korte introductie van witvishengel-
sportmogelijkheden in Ierland en biedt tevens een overzicht van een aantal 
van de toplocaties. Op de kaart op de achterkant van deze brochure staan 
deze vislocaties vermeldt en vind je een overzicht van de belangrijkste ver-
blijfslocaties in de omgeving. 

SEIZOENEN
Ierland heeft een mild zeeklimaat wat in zekere zin best te vergelijken is met dat van Nederland 
en Belgie. Het land kent geen gesloten seizoen en dat betekent dat je er het hele jaar terecht 
kunt om een visje te vangen.  De beste perioden om in Ierland te komen vissen zijn van april tot 
juni en van half augustus tot eind oktober. De lange zomerse dagen bieden de gelegenheid om 
van vroeg in de ochtend tot laat in avond een hengeltje uit te gooien. De resultaten zo vroeg 
in de ochtend of laat in de avond zijn vaak verrassend goed. In welke periode je Ierland ook 
gaat bezoeken, zorg er voor dat je rekening houdt met regen. Het voordeel van de soms wat 
regenachtige dagen is dat grote brasem en hybrids gek zijn op deze veranderlijke weer-
somstandigheden. De vangsten zijn tijdens deze regendagen vaak erg goed. Laat je dus niet 
afschrikken door een beetje regen. Vergeet ook zeker niet om de Waggler mee te nemen. Op 
warme, rustige zomeravonden is de Waggler vaak een fantastisch wapen om, vissend tegen 
de pompebladeren, een Ierse zeelt of een prachtige ruisvoorn te vangen. Gebruik als aas dan 
maar eens een broodvlok en hou je fototoestel bij de hand.    

VERDERE INFORMATIE

Hengelsport Informatie
Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste informatie die u nodig hebt als het 
gaat over de witvis mogelijkheden in Ierland. Tevens worden een aantal van de belangrijk-
ste hotspots in beeld gebracht. 
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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor 
deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

WETGEVING
Op de meeste plaatsen heb je geen vergunning nodig om te kunnen vissen op witvis. De 
aanwezige witvis is door de Ierse wetgever wel  beschermt en dat betekent dat er bep-
erkingen zijn ten aanzien van het meenemen van de gevangen vis. De wetgeving wordt 
regelmatig aangepast en het kan dan ook geen kwaad om voorafgaand aan je vistrip naar 
Ierland kennis te nemen van de van toepassing zijnde regels.  
Via onderstaande link kom je op de van toepassing zijnde Ierse regels 
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.

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 be-
standen aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan 
ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018, P/N: IFI/2018/1-0451 – 014. 
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Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi 
Copyright Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het 
copyright van de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance 
Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

WITVIS
IN IERLAND

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

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

2014

WEDSTRIJDEN, FESTIVALS EN COMPETITIES
Het vissen van wedstrijden wordt in Ierland steeds populairder. Alleen afgelopen jaar werden 
er in Ierland al ruim 60 georganiseerd. Het mooie van de Ierse festivals is dat de inschrijving 
open staat voor sportvissers van alle niveau’s. Je hoeft je niet te plaatsen om mee te kunnen 
doen. Als je mee gaat vissen maak je net zo veel kans op de prachtige prijzen als de andere 
deelnemers. De Ierse festivals duren meestal drie tot vijf dagen en zijn een perfecte gelegen-
heid om te combineren met een visvakantie. Je komt er dan ook veel, jaarlijks terugkerende, 
wedstrijdvissers uit de UK en uit de rest van Europa tegen.  Deze festivals worden georgan-
iseerd door vrijwilligers van plaatselijke hengelsportorganisaties. Alle gesponsorde geld- en 
materiaalprijzen, pool en sectorpoolprijzen worden voor 100% uitgekeerd aan de deelnemers. 
De favoriete manier van vissen tijdens wedstrijden is afhankelijk van de omstandigheden en 
het parkoers. De meeste wedstrijdvissers geven de voorkeur aan de vaste stok en de Waggler 
om de in grote hoeveelheden aanwezige voorn te vangen. Ook wordt de feeder gebruikt om 
op een meter of 20 de grotere brasems of hybrids te vangen. Aassoorten die gebruikt worden 
zijn: maden, casters en geknipte wormen. Vergeet ook niet om mais, pellets en deeg mee te 
nemen. 
Toplocaties voor deze wedstrijden en festivals in Ierland zijn:Inniscara Reservoir ten westen 
van de stad Cork, Lough Muckno in Monaghan, Loughs Oughter en Gowna in Cavan, Lough 
Garadice in Leitrim, Templehouse Lake in Sligo en de Erne in de omgeving van 
Enniskillen. Er zijn ter plaatse voorzieningen aangebracht zodat  de visstek makke-
lijk bereikbaar is met de auto. Voor meer informatie over deze wedstrijden en 
festivals verwijzen wij je graag door naar:     
http://www.fishinginireland.info/coarse/coarseevents.htm

VISGIDSEN, BOOTVERHUURDERS EN ANDERE DIENSTVERLENERS
Er zijn een flink aantal visgidsen en andere hengelsportdienstverleners actief in 
Ierland. Vaak zijn zij gespecialiseerd in het vissen op witvis. Het is zeker aan te 
raden, als je voor de eerste keer een hengelsportlocatie gaat bezoeken, om 
eens contact met ze op te nemen. Als het gaat om de grotere meren en water-
systemen is een visgids vaak een uitkomst. Hij weet precies waar je moet zijn om 
een geslaagde visdag te beleven. In overleg kun je met zo’n visgids je visdag 
samenstellen. Het is een absolute aanrader om eens zo’n visgids in te huren. 
Via onderstaande link krijg je een overzicht van de beschikbare visgidsen.
www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Vissen op de grote meren vanuit een boot levert vaak schitterende resultaten 
op. Als je in combinatie met een boot dan ook nog een fish finder gebruikt, dan 
kan je visdag bijna niet mislukken. Via onderstaande link krijg je een overzicht 
waar je een boot kunt huren. 
www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

Ierland staat bekend om haar fantastische hengelsportmogelijkheden en elk jaar komen 
sportvissers  vanuit heel Europa naar Ierland om te proberen om tijdens een dag 100 kilo 
witvis te vangen. Met meer dan 12.000 meren biedt Ierland veel mogelijkheden. Zo zijn er 
veel grote meren met een prachtig  bestand aan grote brasems en hybrids. Ook kun je terecht 
bij de talloze kleinere meertjes die vaak vol zitten met ruisvoorn of zeelt. Naast de meren kun 
je ook prima een hengeltje uitgooien in een van de kanalen of rivieren die je overal in Ierland 
tegenkomt. Of je nu wedstrijdvisser, sportvisser of specimen hunter bent; in Ierland zijn er meer 
dan genoeg mogelijkheden om je een fantastische visvakantie te bezorgen.       
De meest populaire witvissoorten zijn brasem, voorn, hybrids, baars, zeelt en ruisvoorn en 
deze soorten kun je dan ook in bijna in alle wateren tegenkomen. Serpeling en karper kun 
je ook aantreffen in Ierse wateren. Beide soorten zijn echter niet in die grote hoeveelheden 
aanwezig als de populaire vissoorten. Het Ierse klimaat en de goede kwaliteit van het Ierse 
zoetwater zorgen voor de perfecte omstandigheden om de aanwezige vis goed te laten 
gedijen.     

Doordat er zoveel hengelsportmogelijkheden in Ierland zijn, kan het zo 
maar gebeuren dat je tijdens een vissessie op een van de Ierse toplo-
caties het hele meer voor jezelf hebt. Ook als wedstrijdvisser kun je je 
hart ophalen in Ierland. In de periode van maart tot oktober kun je overal 
in Ierland terecht voor het vissen van festivals. De wedstrijdkalender zit in 
die periode stampvol en je kunt het opnemen tegen topvissers uit Ierland 
en de UK.  
Natuurlijk gaat het in Ierland niet alleen maar om de hengelsportmogeli-
jkheden. Ierland is een fantastisch land om te bezoeken. Denk maar eens 
aan het prachtige. en soms adembenemende, Ierse landschap. Ruim dus ze-
ker tijd in voor andere activiteiten als je voor een hengelsportvakantie naar 
Ierland afreist. Als je na een lange visdag (met misschien wel een leefnet 
met 100 kilo brasem, hybrids of zeelt) nog even geniet van een Guinness 
in een plaatselijke Ierse pub, vergeet dan vooral niet om je ervaringen van 
die dag te delen met de andere aanwezigen.  
Deze brochure bevat de basisinformatie die je kunt gebruiken om je Ierse 
hengelsporttrip te plannen. Het is een korte introductie van witvishengel-
sportmogelijkheden in Ierland en biedt tevens een overzicht van een aantal 
van de toplocaties. Op de kaart op de achterkant van deze brochure staan 
deze vislocaties vermeldt en vind je een overzicht van de belangrijkste ver-
blijfslocaties in de omgeving. 

SEIZOENEN
Ierland heeft een mild zeeklimaat wat in zekere zin best te vergelijken is met dat van Nederland 
en Belgie. Het land kent geen gesloten seizoen en dat betekent dat je er het hele jaar terecht 
kunt om een visje te vangen.  De beste perioden om in Ierland te komen vissen zijn van april tot 
juni en van half augustus tot eind oktober. De lange zomerse dagen bieden de gelegenheid om 
van vroeg in de ochtend tot laat in avond een hengeltje uit te gooien. De resultaten zo vroeg 
in de ochtend of laat in de avond zijn vaak verrassend goed. In welke periode je Ierland ook 
gaat bezoeken, zorg er voor dat je rekening houdt met regen. Het voordeel van de soms wat 
regenachtige dagen is dat grote brasem en hybrids gek zijn op deze veranderlijke weer-
somstandigheden. De vangsten zijn tijdens deze regendagen vaak erg goed. Laat je dus niet 
afschrikken door een beetje regen. Vergeet ook zeker niet om de Waggler mee te nemen. Op 
warme, rustige zomeravonden is de Waggler vaak een fantastisch wapen om, vissend tegen 
de pompebladeren, een Ierse zeelt of een prachtige ruisvoorn te vangen. Gebruik als aas dan 
maar eens een broodvlok en hou je fototoestel bij de hand.    

VERDERE INFORMATIE

Hengelsport Informatie
Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste informatie die u nodig hebt als het 
gaat over de witvis mogelijkheden in Ierland. Tevens worden een aantal van de belangrijk-
ste hotspots in beeld gebracht. 
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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor 
deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

WETGEVING
Op de meeste plaatsen heb je geen vergunning nodig om te kunnen vissen op witvis. De 
aanwezige witvis is door de Ierse wetgever wel  beschermt en dat betekent dat er bep-
erkingen zijn ten aanzien van het meenemen van de gevangen vis. De wetgeving wordt 
regelmatig aangepast en het kan dan ook geen kwaad om voorafgaand aan je vistrip naar 
Ierland kennis te nemen van de van toepassing zijnde regels.  
Via onderstaande link kom je op de van toepassing zijnde Ierse regels 
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.

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 be-
standen aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan 
ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018, P/N: IFI/2018/1-0451 – 014. 
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly & Kevin Lyons. 
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. 
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WEDSTRIJDEN, FESTIVALS EN COMPETITIES
Het vissen van wedstrijden wordt in Ierland steeds populairder. Alleen afgelopen jaar werden 
er in Ierland al ruim 60 georganiseerd. Het mooie van de Ierse festivals is dat de inschrijving 
open staat voor sportvissers van alle niveau’s. Je hoeft je niet te plaatsen om mee te kunnen 
doen. Als je mee gaat vissen maak je net zo veel kans op de prachtige prijzen als de andere 
deelnemers. De Ierse festivals duren meestal drie tot vijf dagen en zijn een perfecte gelegen-
heid om te combineren met een visvakantie. Je komt er dan ook veel, jaarlijks terugkerende, 
wedstrijdvissers uit de UK en uit de rest van Europa tegen.  Deze festivals worden georgan-
iseerd door vrijwilligers van plaatselijke hengelsportorganisaties. Alle gesponsorde geld- en 
materiaalprijzen, pool en sectorpoolprijzen worden voor 100% uitgekeerd aan de deelnemers. 
De favoriete manier van vissen tijdens wedstrijden is afhankelijk van de omstandigheden en 
het parkoers. De meeste wedstrijdvissers geven de voorkeur aan de vaste stok en de Waggler 
om de in grote hoeveelheden aanwezige voorn te vangen. Ook wordt de feeder gebruikt om 
op een meter of 20 de grotere brasems of hybrids te vangen. Aassoorten die gebruikt worden 
zijn: maden, casters en geknipte wormen. Vergeet ook niet om mais, pellets en deeg mee te 
nemen. 
Toplocaties voor deze wedstrijden en festivals in Ierland zijn:Inniscara Reservoir ten westen 
van de stad Cork, Lough Muckno in Monaghan, Loughs Oughter en Gowna in Cavan, Lough 
Garadice in Leitrim, Templehouse Lake in Sligo en de Erne in de omgeving van 
Enniskillen. Er zijn ter plaatse voorzieningen aangebracht zodat  de visstek makke-
lijk bereikbaar is met de auto. Voor meer informatie over deze wedstrijden en 
festivals verwijzen wij je graag door naar:     
http://www.fishinginireland.info/coarse/coarseevents.htm

VISGIDSEN, BOOTVERHUURDERS EN ANDERE DIENSTVERLENERS
Er zijn een flink aantal visgidsen en andere hengelsportdienstverleners actief in 
Ierland. Vaak zijn zij gespecialiseerd in het vissen op witvis. Het is zeker aan te 
raden, als je voor de eerste keer een hengelsportlocatie gaat bezoeken, om 
eens contact met ze op te nemen. Als het gaat om de grotere meren en water-
systemen is een visgids vaak een uitkomst. Hij weet precies waar je moet zijn om 
een geslaagde visdag te beleven. In overleg kun je met zo’n visgids je visdag 
samenstellen. Het is een absolute aanrader om eens zo’n visgids in te huren. 
Via onderstaande link krijg je een overzicht van de beschikbare visgidsen.
www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Vissen op de grote meren vanuit een boot levert vaak schitterende resultaten 
op. Als je in combinatie met een boot dan ook nog een fish finder gebruikt, dan 
kan je visdag bijna niet mislukken. Via onderstaande link krijg je een overzicht 
waar je een boot kunt huren. 
www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

Ierland staat bekend om haar fantastische hengelsportmogelijkheden en elk jaar komen 
sportvissers  vanuit heel Europa naar Ierland om te proberen om tijdens een dag 100 kilo 
witvis te vangen. Met meer dan 12.000 meren biedt Ierland veel mogelijkheden. Zo zijn er 
veel grote meren met een prachtig  bestand aan grote brasems en hybrids. Ook kun je terecht 
bij de talloze kleinere meertjes die vaak vol zitten met ruisvoorn of zeelt. Naast de meren kun 
je ook prima een hengeltje uitgooien in een van de kanalen of rivieren die je overal in Ierland 
tegenkomt. Of je nu wedstrijdvisser, sportvisser of specimen hunter bent; in Ierland zijn er meer 
dan genoeg mogelijkheden om je een fantastische visvakantie te bezorgen.       
De meest populaire witvissoorten zijn brasem, voorn, hybrids, baars, zeelt en ruisvoorn en 
deze soorten kun je dan ook in bijna in alle wateren tegenkomen. Serpeling en karper kun 
je ook aantreffen in Ierse wateren. Beide soorten zijn echter niet in die grote hoeveelheden 
aanwezig als de populaire vissoorten. Het Ierse klimaat en de goede kwaliteit van het Ierse 
zoetwater zorgen voor de perfecte omstandigheden om de aanwezige vis goed te laten 
gedijen.     

Doordat er zoveel hengelsportmogelijkheden in Ierland zijn, kan het zo 
maar gebeuren dat je tijdens een vissessie op een van de Ierse toplo-
caties het hele meer voor jezelf hebt. Ook als wedstrijdvisser kun je je 
hart ophalen in Ierland. In de periode van maart tot oktober kun je overal 
in Ierland terecht voor het vissen van festivals. De wedstrijdkalender zit in 
die periode stampvol en je kunt het opnemen tegen topvissers uit Ierland 
en de UK.  
Natuurlijk gaat het in Ierland niet alleen maar om de hengelsportmogeli-
jkheden. Ierland is een fantastisch land om te bezoeken. Denk maar eens 
aan het prachtige. en soms adembenemende, Ierse landschap. Ruim dus ze-
ker tijd in voor andere activiteiten als je voor een hengelsportvakantie naar 
Ierland afreist. Als je na een lange visdag (met misschien wel een leefnet 
met 100 kilo brasem, hybrids of zeelt) nog even geniet van een Guinness 
in een plaatselijke Ierse pub, vergeet dan vooral niet om je ervaringen van 
die dag te delen met de andere aanwezigen.  
Deze brochure bevat de basisinformatie die je kunt gebruiken om je Ierse 
hengelsporttrip te plannen. Het is een korte introductie van witvishengel-
sportmogelijkheden in Ierland en biedt tevens een overzicht van een aantal 
van de toplocaties. Op de kaart op de achterkant van deze brochure staan 
deze vislocaties vermeldt en vind je een overzicht van de belangrijkste ver-
blijfslocaties in de omgeving. 

SEIZOENEN
Ierland heeft een mild zeeklimaat wat in zekere zin best te vergelijken is met dat van Nederland 
en Belgie. Het land kent geen gesloten seizoen en dat betekent dat je er het hele jaar terecht 
kunt om een visje te vangen.  De beste perioden om in Ierland te komen vissen zijn van april tot 
juni en van half augustus tot eind oktober. De lange zomerse dagen bieden de gelegenheid om 
van vroeg in de ochtend tot laat in avond een hengeltje uit te gooien. De resultaten zo vroeg 
in de ochtend of laat in de avond zijn vaak verrassend goed. In welke periode je Ierland ook 
gaat bezoeken, zorg er voor dat je rekening houdt met regen. Het voordeel van de soms wat 
regenachtige dagen is dat grote brasem en hybrids gek zijn op deze veranderlijke weer-
somstandigheden. De vangsten zijn tijdens deze regendagen vaak erg goed. Laat je dus niet 
afschrikken door een beetje regen. Vergeet ook zeker niet om de Waggler mee te nemen. Op 
warme, rustige zomeravonden is de Waggler vaak een fantastisch wapen om, vissend tegen 
de pompebladeren, een Ierse zeelt of een prachtige ruisvoorn te vangen. Gebruik als aas dan 
maar eens een broodvlok en hou je fototoestel bij de hand.    

VERDERE INFORMATIE

Hengelsport Informatie
Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste informatie die u nodig hebt als het 
gaat over de witvis mogelijkheden in Ierland. Tevens worden een aantal van de belangrijk-
ste hotspots in beeld gebracht. 
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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor 
deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

WETGEVING
Op de meeste plaatsen heb je geen vergunning nodig om te kunnen vissen op witvis. De 
aanwezige witvis is door de Ierse wetgever wel  beschermt en dat betekent dat er bep-
erkingen zijn ten aanzien van het meenemen van de gevangen vis. De wetgeving wordt 
regelmatig aangepast en het kan dan ook geen kwaad om voorafgaand aan je vistrip naar 
Ierland kennis te nemen van de van toepassing zijnde regels.  
Via onderstaande link kom je op de van toepassing zijnde Ierse regels 
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.

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 be-
standen aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan 
ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018, P/N: IFI/2018/1-0451 – 014. 
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly & Kevin Lyons. 
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. 
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de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/NCxRte
Ga voor actuele informatie over het vissen in 
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WEDSTRIJDEN, FESTIVALS EN COMPETITIES
Het vissen van wedstrijden wordt in Ierland steeds populairder. Alleen afgelopen jaar werden 
er in Ierland al ruim 60 georganiseerd. Het mooie van de Ierse festivals is dat de inschrijving 
open staat voor sportvissers van alle niveau’s. Je hoeft je niet te plaatsen om mee te kunnen 
doen. Als je mee gaat vissen maak je net zo veel kans op de prachtige prijzen als de andere 
deelnemers. De Ierse festivals duren meestal drie tot vijf dagen en zijn een perfecte gelegen-
heid om te combineren met een visvakantie. Je komt er dan ook veel, jaarlijks terugkerende, 
wedstrijdvissers uit de UK en uit de rest van Europa tegen.  Deze festivals worden georgan-
iseerd door vrijwilligers van plaatselijke hengelsportorganisaties. Alle gesponsorde geld- en 
materiaalprijzen, pool en sectorpoolprijzen worden voor 100% uitgekeerd aan de deelnemers. 
De favoriete manier van vissen tijdens wedstrijden is afhankelijk van de omstandigheden en 
het parkoers. De meeste wedstrijdvissers geven de voorkeur aan de vaste stok en de Waggler 
om de in grote hoeveelheden aanwezige voorn te vangen. Ook wordt de feeder gebruikt om 
op een meter of 20 de grotere brasems of hybrids te vangen. Aassoorten die gebruikt worden 
zijn: maden, casters en geknipte wormen. Vergeet ook niet om mais, pellets en deeg mee te 
nemen. 
Toplocaties voor deze wedstrijden en festivals in Ierland zijn:Inniscara Reservoir ten westen 
van de stad Cork, Lough Muckno in Monaghan, Loughs Oughter en Gowna in Cavan, Lough 
Garadice in Leitrim, Templehouse Lake in Sligo en de Erne in de omgeving van 
Enniskillen. Er zijn ter plaatse voorzieningen aangebracht zodat  de visstek makke-
lijk bereikbaar is met de auto. Voor meer informatie over deze wedstrijden en 
festivals verwijzen wij je graag door naar:     
http://www.fishinginireland.info/coarse/coarseevents.htm

VISGIDSEN, BOOTVERHUURDERS EN ANDERE DIENSTVERLENERS
Er zijn een flink aantal visgidsen en andere hengelsportdienstverleners actief in 
Ierland. Vaak zijn zij gespecialiseerd in het vissen op witvis. Het is zeker aan te 
raden, als je voor de eerste keer een hengelsportlocatie gaat bezoeken, om 
eens contact met ze op te nemen. Als het gaat om de grotere meren en water-
systemen is een visgids vaak een uitkomst. Hij weet precies waar je moet zijn om 
een geslaagde visdag te beleven. In overleg kun je met zo’n visgids je visdag 
samenstellen. Het is een absolute aanrader om eens zo’n visgids in te huren. 
Via onderstaande link krijg je een overzicht van de beschikbare visgidsen.
www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Vissen op de grote meren vanuit een boot levert vaak schitterende resultaten 
op. Als je in combinatie met een boot dan ook nog een fish finder gebruikt, dan 
kan je visdag bijna niet mislukken. Via onderstaande link krijg je een overzicht 
waar je een boot kunt huren. 
www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

Ierland staat bekend om haar fantastische hengelsportmogelijkheden en elk jaar komen 
sportvissers  vanuit heel Europa naar Ierland om te proberen om tijdens een dag 100 kilo 
witvis te vangen. Met meer dan 12.000 meren biedt Ierland veel mogelijkheden. Zo zijn er 
veel grote meren met een prachtig  bestand aan grote brasems en hybrids. Ook kun je terecht 
bij de talloze kleinere meertjes die vaak vol zitten met ruisvoorn of zeelt. Naast de meren kun 
je ook prima een hengeltje uitgooien in een van de kanalen of rivieren die je overal in Ierland 
tegenkomt. Of je nu wedstrijdvisser, sportvisser of specimen hunter bent; in Ierland zijn er meer 
dan genoeg mogelijkheden om je een fantastische visvakantie te bezorgen.       
De meest populaire witvissoorten zijn brasem, voorn, hybrids, baars, zeelt en ruisvoorn en 
deze soorten kun je dan ook in bijna in alle wateren tegenkomen. Serpeling en karper kun 
je ook aantreffen in Ierse wateren. Beide soorten zijn echter niet in die grote hoeveelheden 
aanwezig als de populaire vissoorten. Het Ierse klimaat en de goede kwaliteit van het Ierse 
zoetwater zorgen voor de perfecte omstandigheden om de aanwezige vis goed te laten 
gedijen.     

Doordat er zoveel hengelsportmogelijkheden in Ierland zijn, kan het zo 
maar gebeuren dat je tijdens een vissessie op een van de Ierse toplo-
caties het hele meer voor jezelf hebt. Ook als wedstrijdvisser kun je je 
hart ophalen in Ierland. In de periode van maart tot oktober kun je overal 
in Ierland terecht voor het vissen van festivals. De wedstrijdkalender zit in 
die periode stampvol en je kunt het opnemen tegen topvissers uit Ierland 
en de UK.  
Natuurlijk gaat het in Ierland niet alleen maar om de hengelsportmogeli-
jkheden. Ierland is een fantastisch land om te bezoeken. Denk maar eens 
aan het prachtige. en soms adembenemende, Ierse landschap. Ruim dus ze-
ker tijd in voor andere activiteiten als je voor een hengelsportvakantie naar 
Ierland afreist. Als je na een lange visdag (met misschien wel een leefnet 
met 100 kilo brasem, hybrids of zeelt) nog even geniet van een Guinness 
in een plaatselijke Ierse pub, vergeet dan vooral niet om je ervaringen van 
die dag te delen met de andere aanwezigen.  
Deze brochure bevat de basisinformatie die je kunt gebruiken om je Ierse 
hengelsporttrip te plannen. Het is een korte introductie van witvishengel-
sportmogelijkheden in Ierland en biedt tevens een overzicht van een aantal 
van de toplocaties. Op de kaart op de achterkant van deze brochure staan 
deze vislocaties vermeldt en vind je een overzicht van de belangrijkste ver-
blijfslocaties in de omgeving. 

SEIZOENEN
Ierland heeft een mild zeeklimaat wat in zekere zin best te vergelijken is met dat van Nederland 
en Belgie. Het land kent geen gesloten seizoen en dat betekent dat je er het hele jaar terecht 
kunt om een visje te vangen.  De beste perioden om in Ierland te komen vissen zijn van april tot 
juni en van half augustus tot eind oktober. De lange zomerse dagen bieden de gelegenheid om 
van vroeg in de ochtend tot laat in avond een hengeltje uit te gooien. De resultaten zo vroeg 
in de ochtend of laat in de avond zijn vaak verrassend goed. In welke periode je Ierland ook 
gaat bezoeken, zorg er voor dat je rekening houdt met regen. Het voordeel van de soms wat 
regenachtige dagen is dat grote brasem en hybrids gek zijn op deze veranderlijke weer-
somstandigheden. De vangsten zijn tijdens deze regendagen vaak erg goed. Laat je dus niet 
afschrikken door een beetje regen. Vergeet ook zeker niet om de Waggler mee te nemen. Op 
warme, rustige zomeravonden is de Waggler vaak een fantastisch wapen om, vissend tegen 
de pompebladeren, een Ierse zeelt of een prachtige ruisvoorn te vangen. Gebruik als aas dan 
maar eens een broodvlok en hou je fototoestel bij de hand.    

VERDERE INFORMATIE

Hengelsport Informatie
Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste informatie die u nodig hebt als het 
gaat over de witvis mogelijkheden in Ierland. Tevens worden een aantal van de belangrijk-
ste hotspots in beeld gebracht. 
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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor 
deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

WETGEVING
Op de meeste plaatsen heb je geen vergunning nodig om te kunnen vissen op witvis. De 
aanwezige witvis is door de Ierse wetgever wel  beschermt en dat betekent dat er bep-
erkingen zijn ten aanzien van het meenemen van de gevangen vis. De wetgeving wordt 
regelmatig aangepast en het kan dan ook geen kwaad om voorafgaand aan je vistrip naar 
Ierland kennis te nemen van de van toepassing zijnde regels.  
Via onderstaande link kom je op de van toepassing zijnde Ierse regels 
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.

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 be-
standen aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan 
ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018, P/N: IFI/2018/1-0451 – 014. 
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly & Kevin Lyons. 
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. 
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Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan-
de QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/NCxRte
Ga voor actuele informatie over het vissen in 
Ierland naar: www.fishinginireland.info 
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WEDSTRIJDEN, FESTIVALS EN COMPETITIES
Het vissen van wedstrijden wordt in Ierland steeds populairder. Alleen afgelopen jaar werden 
er in Ierland al ruim 60 georganiseerd. Het mooie van de Ierse festivals is dat de inschrijving 
open staat voor sportvissers van alle niveau’s. Je hoeft je niet te plaatsen om mee te kunnen 
doen. Als je mee gaat vissen maak je net zo veel kans op de prachtige prijzen als de andere 
deelnemers. De Ierse festivals duren meestal drie tot vijf dagen en zijn een perfecte gelegen-
heid om te combineren met een visvakantie. Je komt er dan ook veel, jaarlijks terugkerende, 
wedstrijdvissers uit de UK en uit de rest van Europa tegen.  Deze festivals worden georgan-
iseerd door vrijwilligers van plaatselijke hengelsportorganisaties. Alle gesponsorde geld- en 
materiaalprijzen, pool en sectorpoolprijzen worden voor 100% uitgekeerd aan de deelnemers. 
De favoriete manier van vissen tijdens wedstrijden is afhankelijk van de omstandigheden en 
het parkoers. De meeste wedstrijdvissers geven de voorkeur aan de vaste stok en de Waggler 
om de in grote hoeveelheden aanwezige voorn te vangen. Ook wordt de feeder gebruikt om 
op een meter of 20 de grotere brasems of hybrids te vangen. Aassoorten die gebruikt worden 
zijn: maden, casters en geknipte wormen. Vergeet ook niet om mais, pellets en deeg mee te 
nemen. 
Toplocaties voor deze wedstrijden en festivals in Ierland zijn:Inniscara Reservoir ten westen 
van de stad Cork, Lough Muckno in Monaghan, Loughs Oughter en Gowna in Cavan, Lough 
Garadice in Leitrim, Templehouse Lake in Sligo en de Erne in de omgeving van 
Enniskillen. Er zijn ter plaatse voorzieningen aangebracht zodat  de visstek makke-
lijk bereikbaar is met de auto. Voor meer informatie over deze wedstrijden en 
festivals verwijzen wij je graag door naar:     
http://www.fishinginireland.info/coarse/coarseevents.htm

VISGIDSEN, BOOTVERHUURDERS EN ANDERE DIENSTVERLENERS
Er zijn een flink aantal visgidsen en andere hengelsportdienstverleners actief in 
Ierland. Vaak zijn zij gespecialiseerd in het vissen op witvis. Het is zeker aan te 
raden, als je voor de eerste keer een hengelsportlocatie gaat bezoeken, om 
eens contact met ze op te nemen. Als het gaat om de grotere meren en water-
systemen is een visgids vaak een uitkomst. Hij weet precies waar je moet zijn om 
een geslaagde visdag te beleven. In overleg kun je met zo’n visgids je visdag 
samenstellen. Het is een absolute aanrader om eens zo’n visgids in te huren. 
Via onderstaande link krijg je een overzicht van de beschikbare visgidsen.
www.fishinginireland.info/guides/index.htm
Vissen op de grote meren vanuit een boot levert vaak schitterende resultaten 
op. Als je in combinatie met een boot dan ook nog een fish finder gebruikt, dan 
kan je visdag bijna niet mislukken. Via onderstaande link krijg je een overzicht 
waar je een boot kunt huren. 
www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

Ierland staat bekend om haar fantastische hengelsportmogelijkheden en elk jaar komen 
sportvissers  vanuit heel Europa naar Ierland om te proberen om tijdens een dag 100 kilo 
witvis te vangen. Met meer dan 12.000 meren biedt Ierland veel mogelijkheden. Zo zijn er 
veel grote meren met een prachtig  bestand aan grote brasems en hybrids. Ook kun je terecht 
bij de talloze kleinere meertjes die vaak vol zitten met ruisvoorn of zeelt. Naast de meren kun 
je ook prima een hengeltje uitgooien in een van de kanalen of rivieren die je overal in Ierland 
tegenkomt. Of je nu wedstrijdvisser, sportvisser of specimen hunter bent; in Ierland zijn er meer 
dan genoeg mogelijkheden om je een fantastische visvakantie te bezorgen.       
De meest populaire witvissoorten zijn brasem, voorn, hybrids, baars, zeelt en ruisvoorn en 
deze soorten kun je dan ook in bijna in alle wateren tegenkomen. Serpeling en karper kun 
je ook aantreffen in Ierse wateren. Beide soorten zijn echter niet in die grote hoeveelheden 
aanwezig als de populaire vissoorten. Het Ierse klimaat en de goede kwaliteit van het Ierse 
zoetwater zorgen voor de perfecte omstandigheden om de aanwezige vis goed te laten 
gedijen.     

Doordat er zoveel hengelsportmogelijkheden in Ierland zijn, kan het zo 
maar gebeuren dat je tijdens een vissessie op een van de Ierse toplo-
caties het hele meer voor jezelf hebt. Ook als wedstrijdvisser kun je je 
hart ophalen in Ierland. In de periode van maart tot oktober kun je overal 
in Ierland terecht voor het vissen van festivals. De wedstrijdkalender zit in 
die periode stampvol en je kunt het opnemen tegen topvissers uit Ierland 
en de UK.  
Natuurlijk gaat het in Ierland niet alleen maar om de hengelsportmogeli-
jkheden. Ierland is een fantastisch land om te bezoeken. Denk maar eens 
aan het prachtige. en soms adembenemende, Ierse landschap. Ruim dus ze-
ker tijd in voor andere activiteiten als je voor een hengelsportvakantie naar 
Ierland afreist. Als je na een lange visdag (met misschien wel een leefnet 
met 100 kilo brasem, hybrids of zeelt) nog even geniet van een Guinness 
in een plaatselijke Ierse pub, vergeet dan vooral niet om je ervaringen van 
die dag te delen met de andere aanwezigen.  
Deze brochure bevat de basisinformatie die je kunt gebruiken om je Ierse 
hengelsporttrip te plannen. Het is een korte introductie van witvishengel-
sportmogelijkheden in Ierland en biedt tevens een overzicht van een aantal 
van de toplocaties. Op de kaart op de achterkant van deze brochure staan 
deze vislocaties vermeldt en vind je een overzicht van de belangrijkste ver-
blijfslocaties in de omgeving. 

SEIZOENEN
Ierland heeft een mild zeeklimaat wat in zekere zin best te vergelijken is met dat van Nederland 
en Belgie. Het land kent geen gesloten seizoen en dat betekent dat je er het hele jaar terecht 
kunt om een visje te vangen.  De beste perioden om in Ierland te komen vissen zijn van april tot 
juni en van half augustus tot eind oktober. De lange zomerse dagen bieden de gelegenheid om 
van vroeg in de ochtend tot laat in avond een hengeltje uit te gooien. De resultaten zo vroeg 
in de ochtend of laat in de avond zijn vaak verrassend goed. In welke periode je Ierland ook 
gaat bezoeken, zorg er voor dat je rekening houdt met regen. Het voordeel van de soms wat 
regenachtige dagen is dat grote brasem en hybrids gek zijn op deze veranderlijke weer-
somstandigheden. De vangsten zijn tijdens deze regendagen vaak erg goed. Laat je dus niet 
afschrikken door een beetje regen. Vergeet ook zeker niet om de Waggler mee te nemen. Op 
warme, rustige zomeravonden is de Waggler vaak een fantastisch wapen om, vissend tegen 
de pompebladeren, een Ierse zeelt of een prachtige ruisvoorn te vangen. Gebruik als aas dan 
maar eens een broodvlok en hou je fototoestel bij de hand.    

VERDERE INFORMATIE

Hengelsport Informatie
Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste informatie die u nodig hebt als het 
gaat over de witvis mogelijkheden in Ierland. Tevens worden een aantal van de belangrijk-
ste hotspots in beeld gebracht. 
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 
vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor 
deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

WETGEVING
Op de meeste plaatsen heb je geen vergunning nodig om te kunnen vissen op witvis. De 
aanwezige witvis is door de Ierse wetgever wel  beschermt en dat betekent dat er bep-
erkingen zijn ten aanzien van het meenemen van de gevangen vis. De wetgeving wordt 
regelmatig aangepast en het kan dan ook geen kwaad om voorafgaand aan je vistrip naar 
Ierland kennis te nemen van de van toepassing zijnde regels.  
Via onderstaande link kom je op de van toepassing zijnde Ierse regels 
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.

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 be-
standen aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan 
ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar 
Ierland om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018, P/N: IFI/2018/1-0451 – 014. 
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly & Kevin Lyons. 
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi 
Copyright Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het 
copyright van de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance 
Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

WITVIS
IN IERLAND

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

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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Grote Meren

Als jij op zoek bent naar de grote scholen met brasems of hybrids waar Ierland zo bekend om staat, 
zijn de beste locaties de grote meren die in verbinding staan met de Shannon, zoals Ree, Derg 
en Allen,  en de meren die liggen aan het stroomgebied van de Erne. Vanwege de verbeterde 
kwaliteit van het water en de groei van het aantal hybrids ten opzichte van het aantal brasems 
zul je vandaag de dag wel harder moeten werken om tijdens een visdag meer dan 100lbs te 
vangen.  Als je voor het eerst aan de oevers van deze grote meren staat kan dit best wel eens 
ontmoedigend werken als je niet gewend bent om op dit soort wateren een hengeltje uit te gooien. 
De beste manier om op deze locaties vis te vangen is aan de slag te gaan met een long distance 
feeder of gebruik te maken van een waggler. Realiseer je dat het soms wel een paar dagen kan 
duren voor de grote scholen je voerplek hebben ontdekt. Geduld en doorzetting zijn belangrijke 
eigenschappen als je aan de slag gaat op de grote meren. 
Hou er ook  rekening mee dat je vooral veel grondvoer en aas op je voerplek weglegt. Zo’n 
grote groep brasems moet wel bezig gehouden worden als ze op je voerplek gaan azen. Een 
van de adviezen die je vaak krijgt van de sportvissers die gespecialiseerd zijn in het vissen op de 
grote meren is dat je een grote voerplek aan moet leggen. Het is ook verstandig om een paar 
dagen de plaats voor te voeren zonder er te gaan vissen. Als je er dan, na een paar dagen 
voorvoeren, later gaat vissen boek je vaak veel sneller goede vangstresultaten. 
Op sommige locaties zijn er visgidsen of andere hengelsportdienstverleners die je visplaats 
voorvoeren als je vistrip geregeld is. Voor meer informatie over die service verwijzen wij je 
graag door naar:  www.fishinginireland.info/guides/index.htm    

De kleinere meren

Naast de grote meren zijn er in Ierland nog meer dan 1000 kleinere meren waaruit je kunt 
kiezen. Het is niet ongebruikelijk dat je de enige sportvisser bent die aan de oevers van zo’n 
meer zijn hengelsportmaterialen opbouwt. Het kan goed zijn dat de vis die je vangt nog nooit 
gevangen is. In provincies als Cavan, Leitrim, Monaghan, Roscommon, Longford, Fermanagh 
en Clareis zijn er talloze toplocaties beschikbaar 
om te gaan vissen. Over het algemeen vind je in 
die provincies al een toplocatie op nog geen 20 
minuten rijden. 
Op de kleinere meren is het technisch makkelijker 
om een leefnet vol vis te  vangen. De vis zit mees-
tal dichtbij de oever. De beste manier om hier 
aan de slag te gaan is door gebruik te maken 
van de vaste stok of de Waggler. Deze gebieden 
zijn ook erg popular bij wedstrijdvissers en dat 
betekent dat het slim is om voorafgaand aan een 
vissessie even te checken of er geen wedstrijd 
gepland staat op de locatie waar je wil gaan 
vissen.  De beste plaats om dit soort informatie 
te verzamelen is natuurlijk de plaatselijke pub 
of hengelsportzaak. De bereikbaarheid van de 
populairste visstekken is vaak erg goed. Je kunt 
je auto vaak direct achter je parkeren en er zijn 
meestal vlonders aangelegd waar je vanaf kunt 
gaan vissen.

Rivieren en kanalen
Het meest bekende wedstrijdparkoers is ook me-
teen de langste; de Shannon rivier is in total 360 
km lang. De Shannon is een langzaam stromende, 
brede rivier met een groot witvisbestand. Je kunt 
er alle witvissoorten in grote aantallen aantref-
fen; de grote, bijna brons gekleurde, brasems 
zijn verantwoordelijk voor de reputatie van de 
Shannon als topviswater. Om op de Shannon te 
gaan vissen heb je geen vergunning nodig.
De bereikbaarheid is op veel plaatsen erg goed. 
Doordat het water in de rivier afgelopen Jaren erg 
helder is geworden gaan veel specimen hunters, 
die op jacht zijn naar de echt grote exemplaren, 
vaak tegen de avond pas vissen. Als jij dus op 
zoek bent naar de uitzonderlijk grote brasems hou 
dan rekening met slapeloze nachten. Ook de Suck 
rivier mag je niet vergeten. De Suck stroomt door 
Galway en Roscommon en komt uit in de Shannon. 
Het is wel goed om je te realiseren dat je voor het 
vissen in de Suck wel een vergunning nodig hebt.
Ierland staat bekend om het grote bestand aan 
brasems en hybrids, vergeet echter ook de andere 
soorten niet. De Shannon bijvoorbeeld kent een 
groot bestand aan zeelt en, op sommige plaat-
sen ook, prachtige ruisvoorns. De Barrow rivier in 
Kildare en Carlow staat bekend om haar grote 
bestand aan baarzen van meer dan 3lbs. Ook 
komen er grote scholen voorn en serpeling in voor. 
Ook in de Blackwater rivier bij Fermoy kun je deze 
soorten goed vangen.
Als jij liefhebber van het vissen in kanalen bent, kun 
je ook je hart ophalen in Ierland. Er zijn voldoende 
opties om in de kanalen aan de slag te gaan. De 
Shannon Waterway in Leitrim and Fermanagh 
bieden je hiervoor uitstekende mogelijkheden. 
Dichterbij Dublin kun je goed terecht in de Royal 
en Grand kanalen.  
Van een vistrip naar deze wateren krijg je zeker 
geen spijt. De stekken zijn vaak goed bereikbaar. 
Hou er rekening mee dat ook deze wateren erg 
helder zijn, waardoor de aanwezige vis vaak erg 
voorzichtig is. Probeer delen van de rivier of het 
kanaal te vinden met begroeiing en ga vissen op 
donkere dagen. Er wordt ook goed gevangen als 
je in de avondschemer op deze parkoersen gaat 
vissen. 

IERLAND/NOORD-IERLAND
Het Ierse eiland bestaat uit twee verschillende 
landen: de Ierse Republiek (ook bekend als Eire of 
Southern Ireland) en Noord-Ierland, dat onderdeel 
uitmaakt van de UK. Het resultaat hiervan is dat 
er drie aparte agentschappen zijn die het vissen 
controleren op het Ierse eiland: Inland Fisheries 
Ireland (IFI) die het overgrote deel van het vissen 
in de Ierse Reupliek onder haar hoede heeft, het 
Department of Agriculture, Environment and Rural 
Affairs (DAERA) die het grootste deel van de visserij 
in Noord-ierland beheert en de Loughs Agency, die 
het vissen op de watersystemen van de Foyle en 
Carlingford onder haar hoede heeft. Deze wateren 
zijn te vinden langs de grens van Noord-Ierland 
met de Ierse Republiek en zijn gemarkeerd op bi-
jgaande 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 in-
formatie op de volgende websites:
DAERA: www.nidirect.gov.uk/ 
information-and-services/ 
outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org
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Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/NCxRte
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