
Stranden: Zeebaars maakt op en rond zandstranden jacht op voedsel; zeepieren, krabben en 
zandspieringen zijn daarbij de favoriete aassoorten bij het vissen op veel van die stranden. Zand-
spieringen graven zich in het zand in en komen pas in de nacht te voorschijn om op zoek te gaan 
naar voedsel, het vissen ‘s nachts met deze aassoort is dan ook vaak het meest productief. Je kunt 
de stranden meestal het best bevissen wanneer er een flinke branding staat, de golfslag schrobt de 
gravel en het zand schoon en het voedsel komt vrij te liggen.
Riviermondingen/lagunes: Zeebaarzen zijn liefhebbers van een sterke stroming, omdat het 
goede zwemmers zijn die hun standplaats kunnen behouden in de stroming en dan kleinere prooien 
oppakken wanneer deze langs gespoeld worden. Riviermondingen en lagunes, die onder water 
komen te staan met het stijgen van het water, kunnen topstekken zijn voor de zeebaars, omdat 
deze de trekbewegingen van hun prooien volgen in en uit de lagune en de sportvisser kan ze 
hierbij onderscheppen. Enkele welbekende voorbeelden van dit type wateren zijn de Bannow Bay 
in Wexford of de monding van de rivier de Inny in Waterville, er zijn langs de Ierse kust echter veel 
van dit soort gebieden te vinden.
Getijden: Zeebaarzen zijn actiever op jacht naar voedsel in perioden met een sterkere 
getijdenstroming, de beste tijden voor het vissen liggen dan ook vooral rond springtij bij een 
volle/nieuwe maan. De bewegingen van de getijden hebben ook hun invloed op de verschillende 
gebieden, omdat de zeebaars de voorkeur geeft aan bepaalde stekken bij laag water en aan 
andere stekken bij een gemiddelde waterstand en bij hoog water. Lokale kennis is doorgaans het 
best om te bepalen welke stekken goed bevist kunnen worden tijdens de verschillende momenten 
van het getijde. 
Aanlandige wind: Een goede, aanlandige wind kan een uitstekende visserij op zeebaars op-
leveren, omdat de kracht van de wind op de golven het water dicht onder de kust omwoelt. 
Dit omgewoelde water is rijk aan zuurstof, wat zeebaars aantrekt, en prooidieren raken er 
door gedesoriënteerd, waardoor ze gemakkelijk onderschept kunnen worden. Dit zijn perfecte 
omstandigheden voor de zeebaars om vol op jacht te gaan.
Dag/nacht: Zeebaars kan actief zijn gedurende de gehele 24 uurs cyclus, waarbij de 
schemerperiode ‘s morgens en ‘s avonds vaak beter dan gemiddelde resultaten oplevert, 
vooral wanneer dit samenvalt met een goede getijdenstroming. Wanneer je ertoe bereid bent 
om wat uurtjes slaap te missen, dan kan het vissen ‘s nachts zeer succesvol zijn en vaak levert 
dit de groter dan gemiddelde vissen op, die minder voorzichtig worden en dichter onder de 
kust gaan jagen in het donker. Het vissen ‘s nachts is soms de enige optie voor het bevissen 
van stranden waar vanaf overdag veel gezwommen en pootje gebaad wordt.
Indicatoren: Er zijn enkele tekenen waar je naar uit kunt kijken die een indicatie geven dat er 
zeebaars of de prooivis waarop zeebaars jacht maakt aanwezig is. Duikende vogels zoals 
Jan van Genten zijn doorgaans een aanwijzing dat er een school prooivis in het gebied 
aanwezig is en de zeebaars is dan meestal niet ver weg. Kolken en opspattend water of 
kleine prooivissen die door het wateroppervlak breken zijn een indicatie dat een roofvis 
op voedsel aan het jagen is en sportvissers dienen hun aandacht te concentreren op dat 
gebied. In helder water is soms zichtbaar dat zeebaars de kracht van de golven gebruikt 
om achter hun prooivissen aan te ‘surfen’. 

Wanneer je spreekt over het vissen op zeebaars met een Europese zeebaarsvisser, dan duurt het 
meestal niet lang voordat Ierland genoemd wordt in de conversatie. Dit is omdat Ierland bekend 
geworden is als een Mekka voor het sportvissen op zeebaars, een land dat door enthousiaste 
zeebaarsvissers uit geheel Europa bezocht wordt. 
Wat maakt Ierland tot een topstek voor het vissen op zeebaars? Een van de belangrijkste 
redenen is dat de zeebaars al vele jaren beschermd wordt in Ierland. Een verbod op het 
commercieel vissen op deze vissoort en restricties voor de recreatieve visserij, hebben het voor 
de zeebaarspopulaties mogelijk gemaakt om zich te herstellen na jaren van overbevissing. In de 
recente Europese regelgeving is het Ierse model op grotere schaal overgenomen, zeebaars is nu 
een beschermde vissoort in de gehele EU.
Een andere reden voor de status van Ierland als een hotspot voor zeebaars is de gevarieerde 
natuur van de 3000 kilometer lange kustlijn, die opgewarmd wordt door de wateren van de 
Golfstroom. Grenzend aan de Atlantische Oceaan in het westen en zuidwesten deel van het 
land, bestaat de kustlijn van Ierland uit een mix van inhammen, baaien, riffen, rotsen, kliffen en 
zandstranden. Veel hiervan bestaat uit ondiep water, wat een perfecte habitat betekent voor 
zeebaars die op zoek is naar voedsel. 
Er zijn natuurlijk meer redenen waarom Ierland een perfect land is voor een visvakantie. Ierland 
is een prachtig land en de landschappen langs de Ierse kustlijn kunnen adembenemend zijn, het 
maakt het tot een fantastische plek om tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving. Waar 
kun je, na een lange dag vissen (en wellicht zelfs een 70cm+ zeebaars), beter heen gaan om 

je vangsten te vieren dan naar een echte Ierse pub, waar je je visverhalen kunt delen onder 
het genot van een of twee grote glazen bier…
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je te helpen bij het plannen van je eerste 
Ierse zeebaarsavontuur. Je vindt hier een korte beschrijving van de visserij op zeebaars, wat 
gevolgd wordt door algemene informatie over het sportvissen en toeristische informatie. De 
uitklapbare kaart in deze brochure geeft een aantal van de verschillende gebieden langs 
de Ierse kustlijn aan, plus een aantal van de meer bekende gedeelten waar de zeebaars 
regelmatig te vinden is en waar ze bevist kan worden.

IERSE ZEEBAARS VINDEN
De zeebaars is rond de gehele kustlijn van Ierland te vinden, maar traditioneel is de visserij 
het best ten zuiden van een lijn die getrokken wordt tussen Dublin en Galway. Echter, omdat 
de temperaturen van het zeewater steeds verder oplopen, trekt de zeebaars in steeds grotere 
aantallen verder noordelijk en komen er nieuwe stekken binnen handbereik.
Zeebaars is een opportunistische roofvis en ze zijn constant in beweging, op zoek naar voedsel. 
Hierin schuilt ook het grootste probleem voor de zeebaarsvisser, ze moeten eerst gevonden worden 
bij hun rooftochten langs de kust op zoek naar hun volgende maaltijd. Lokale kennis is hierbij van 
groot belang, omdat de zeebaars vaak gebruik maakt van gebieden waar ze graag verblijven 
en op zoek gaan naar voedsel op bepaalde momenten van het getijde. Om deze reden raden we 
sportvissers aan die onbekend zijn met een bepaald gebied, om in eerste instantie gebruik te maken 
van de diensten van een visgids om op weg geholpen te worden. De gids kent de belangrijkste 
tijden/zones waarin de zeebaarzen op jacht zijn naar voedsel op de verschillende plekken, zo blijft 
je veel giswerk en verspilde tijd bespaard. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de diensten 
van een visgids, dan zijn hier elke aandachtspunten waarmee je gebieden kunt vinden waarin de 
zeebaars zich ophoudt:
Zeebaars is een vissoort van het ondiepe water, ze geven er de voorkeur aan relatief dicht onder 
de kust op jacht te gaan naar voedsel. Ze worden maar zelden gevangen op plekken op diep 
water, zodat de sportvisser het beste diep water kan mijden en zich concentreren op ondiepere 
gedeelten langs de kust.
Rotsen/riffen: Zeebaars jaagt graag in de hoekjes, inkepingen en geulen die gevormd worden 
wanneer gedeelten van de rotsige kustlijn en ondiepe riffen onder invloed komen van hoge golven 
op zee. Deze gebieden zijn vaak bedekt met dichte bedden aan zeewier en bieden zo goede 
schuilplaatsen voor prooidieren zoals krabben en kleine vissen. Zeebaars trekken met de getijden in 
en uit deze gebieden en kunnen vaak op korte afstand gehaakt worden, op soms maar een halve 
meter water. 

Voor het vissen met natuurlijk aas is een lichte strandhengel van 3,30 tot 4,20 meter met een 
werpvermogen tussen de 90 – 180 gram (strand) of 60 – 120 gram (riviermonding), in combina-
tie met een werpmolen of een werpreel in een maat 6500, gewoonlijk perfect te gebruiken. Het 
gebruik van een zo licht mogelijke hengel als dat de omstandigheden toelaten helpt bij het zien 
of voelen van de aanbeet. Een hele, gemonteerde krab en zeepieren of zagers werken goed op 
de surfstranden, voor het vissen in riviermondingen is zachte krab het favoriete aas.
De vliegenhengels die voor het vissen op zeebaars gebruikt worden zijn doorgaans 2,75 meter 
lang voor de lijnklasse #8 tot 10. Schietkoplijnen of torpedo (WF) vliegenlijnen in intermediate 
(zeer langzaam zinkend) en drijvende uitvoeringen zijn allround in te zetten. Het gebruik van 
een lijnmand is aan te bevelen om te voorkomen dat de vliegenlijn verstrikt raakt rond rotsen 
of je voeten door de golven. De te gebruiken kunstvliegen zijn doorgaans streamers in allerlei 
variaties, zoals Clousers, Deceivers en dergelijke, die gebonden zijn in diverse formaten en 
kleuren.

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en behouden, 
zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan worden. De meeste visserijen 
worden geconfronteerd met allerlei bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water 
en een illegale visserij, zaken die een negatieve impact hebben op de visbestanden. Om deze 
reden willen we alle sportvissers vragen om in overweging te nemen om ‘catch & release’ te 
praktiseren bij de meerderheid van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke uitzonderlijk 
grote vis vast op een foto en zet deze vervolgens voorzichtig terug in het water. Denk er aan: 
#CPRsavesfish.

VERDERE INFORMATIE
Informatie rondom het sportvissen

Deze gids biedt een basisintroductie voor het vissen op zeebaars in Ierland en geeft een 
opsomming van een aantal van de hotspots voor het sportvissen die je zou kunnen bezoeken. 
Er zijn echter nog een aantal hulpmiddelen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie 
rondom het sportvissen kunt vinden. Op de eerste plaats is er een speciale website voor de 
sportvisserij, die een uitgebreide informatie biedt over de verschillende visserijen/wateren en 
bedrijven die services aanbieden: 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. 

Veiligheid

Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende 
omstandigheden en gevaren die soms verborgen blijven. Verdrinking is een gevaar dat steeds 
op de loer ligt en je dient voor jezelf en je vismaten de grootste voorzichtigheid in acht te 
nemen.
• Denk s.v.p. aan de volgende zaken wanneer je gaat vissen:
• Draag een reddingsvest.
• Volg het advies op van waarschuwingsborden, vergunningen en mededelingen.
• Neem geen risico’s bij het wadend vissen of het vissen vanuit een boot, vanaf de oever of 

een zandbank.
• Controleer de weerberichten en getijdentabellen voordat je op pad gaat.
• Neem de tijd om het weer, het water en de omstandigheden rond de getijden te 

observeren tijdens het vissen.
• Ga niet alleen vissen of laat iemand weten waar je gaat vissen.
• Neem een volledig opgeladen mobiele telefoon mee in een waterdichte tas.
• Draag geschikte kleding en schoeisel.
Voor een meer gedetailleerde gids voor de veiligheid tijdens het vissen ga je naar:  
www.fishinginireland.info/safety.htm.

SEIZOENEN & REGLEMENTEN
In Ierland kan er het gehele jaar door op zeebaars gevist worden, maar er wordt met name in 
de periode vanaf april tot en met oktober op gevist. Langs de zuidkust wordt er echter ook in de 
winter met regelmaat zeebaars gevangen, waarbij het vissen met natuurlijk aas dan de meest 
productieve methode is. 
In recente jaren is de wetgeving rondom het vissen op zeebaars zo vaak veranderd 
dat het problematisch is om hierover richtlijnen te geven. Er kunnen restricties zijn voor 
het aantal en het formaat van de zeebaarzen die een sportvisser mee mag nemen en 
er kunnen ook gesloten tijden van toepassing zijn. Sportvissers dienen onze website  
http://fishinginireland.info/regulations.htm te checken voordat ze gaan vissen, om er zeker van 
te zijn dat ze op de hoogte zijn van de reglementen die op dat moment gelden. 

METHODEN
Het vissen met kunstaas is tegenwoordig de meest populaire methode om gericht op zeebaars te 
vissen en een hengel met een lengte tussen 2,40 en 3 meter, met een werpvermogen van 10 tot 
40 gram en voorzien van een goede werpmolen gevuld met gevlochten lijn met een trekkracht 
van 15 kg, is breed inzetbaar. Er is ontelbaar weel kunstaas beschikbaar voor het vissen op zee-
baars en de sportvisser dient een assortiment aan verschillende gewichten, kleuren en formaten 
in zowel shads als pluggen, poppers en dergelijke bij zich te hebben. 

INTRODUCTIE

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

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

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

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

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 006 
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry. 
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. 

ZEEBAARSVISSEN 
IN IERLAND

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de  
website www.fishinginireland.info  
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en op zoek gaan naar voedsel op bepaalde momenten van het getijde. Om deze reden raden we 
sportvissers aan die onbekend zijn met een bepaald gebied, om in eerste instantie gebruik te maken 
van de diensten van een visgids om op weg geholpen te worden. De gids kent de belangrijkste 
tijden/zones waarin de zeebaarzen op jacht zijn naar voedsel op de verschillende plekken, zo blijft 
je veel giswerk en verspilde tijd bespaard. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de diensten 
van een visgids, dan zijn hier elke aandachtspunten waarmee je gebieden kunt vinden waarin de 
zeebaars zich ophoudt:
Zeebaars is een vissoort van het ondiepe water, ze geven er de voorkeur aan relatief dicht onder 
de kust op jacht te gaan naar voedsel. Ze worden maar zelden gevangen op plekken op diep 
water, zodat de sportvisser het beste diep water kan mijden en zich concentreren op ondiepere 
gedeelten langs de kust.
Rotsen/riffen: Zeebaars jaagt graag in de hoekjes, inkepingen en geulen die gevormd worden 
wanneer gedeelten van de rotsige kustlijn en ondiepe riffen onder invloed komen van hoge golven 
op zee. Deze gebieden zijn vaak bedekt met dichte bedden aan zeewier en bieden zo goede 
schuilplaatsen voor prooidieren zoals krabben en kleine vissen. Zeebaars trekken met de getijden in 
en uit deze gebieden en kunnen vaak op korte afstand gehaakt worden, op soms maar een halve 
meter water. 

Voor het vissen met natuurlijk aas is een lichte strandhengel van 3,30 tot 4,20 meter met een 
werpvermogen tussen de 90 – 180 gram (strand) of 60 – 120 gram (riviermonding), in combina-
tie met een werpmolen of een werpreel in een maat 6500, gewoonlijk perfect te gebruiken. Het 
gebruik van een zo licht mogelijke hengel als dat de omstandigheden toelaten helpt bij het zien 
of voelen van de aanbeet. Een hele, gemonteerde krab en zeepieren of zagers werken goed op 
de surfstranden, voor het vissen in riviermondingen is zachte krab het favoriete aas.
De vliegenhengels die voor het vissen op zeebaars gebruikt worden zijn doorgaans 2,75 meter 
lang voor de lijnklasse #8 tot 10. Schietkoplijnen of torpedo (WF) vliegenlijnen in intermediate 
(zeer langzaam zinkend) en drijvende uitvoeringen zijn allround in te zetten. Het gebruik van 
een lijnmand is aan te bevelen om te voorkomen dat de vliegenlijn verstrikt raakt rond rotsen 
of je voeten door de golven. De te gebruiken kunstvliegen zijn doorgaans streamers in allerlei 
variaties, zoals Clousers, Deceivers en dergelijke, die gebonden zijn in diverse formaten en 
kleuren.

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en behouden, 
zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan worden. De meeste visserijen 
worden geconfronteerd met allerlei bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water 
en een illegale visserij, zaken die een negatieve impact hebben op de visbestanden. Om deze 
reden willen we alle sportvissers vragen om in overweging te nemen om ‘catch & release’ te 
praktiseren bij de meerderheid van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke uitzonderlijk 
grote vis vast op een foto en zet deze vervolgens voorzichtig terug in het water. Denk er aan: 
#CPRsavesfish.

VERDERE INFORMATIE
Informatie rondom het sportvissen

Deze gids biedt een basisintroductie voor het vissen op zeebaars in Ierland en geeft een 
opsomming van een aantal van de hotspots voor het sportvissen die je zou kunnen bezoeken. 
Er zijn echter nog een aantal hulpmiddelen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie 
rondom het sportvissen kunt vinden. Op de eerste plaats is er een speciale website voor de 
sportvisserij, die een uitgebreide informatie biedt over de verschillende visserijen/wateren en 
bedrijven die services aanbieden: 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. 

Veiligheid

Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende 
omstandigheden en gevaren die soms verborgen blijven. Verdrinking is een gevaar dat steeds 
op de loer ligt en je dient voor jezelf en je vismaten de grootste voorzichtigheid in acht te 
nemen.
• Denk s.v.p. aan de volgende zaken wanneer je gaat vissen:
• Draag een reddingsvest.
• Volg het advies op van waarschuwingsborden, vergunningen en mededelingen.
• Neem geen risico’s bij het wadend vissen of het vissen vanuit een boot, vanaf de oever of 

een zandbank.
• Controleer de weerberichten en getijdentabellen voordat je op pad gaat.
• Neem de tijd om het weer, het water en de omstandigheden rond de getijden te 

observeren tijdens het vissen.
• Ga niet alleen vissen of laat iemand weten waar je gaat vissen.
• Neem een volledig opgeladen mobiele telefoon mee in een waterdichte tas.
• Draag geschikte kleding en schoeisel.
Voor een meer gedetailleerde gids voor de veiligheid tijdens het vissen ga je naar:  
www.fishinginireland.info/safety.htm.

SEIZOENEN & REGLEMENTEN
In Ierland kan er het gehele jaar door op zeebaars gevist worden, maar er wordt met name in 
de periode vanaf april tot en met oktober op gevist. Langs de zuidkust wordt er echter ook in de 
winter met regelmaat zeebaars gevangen, waarbij het vissen met natuurlijk aas dan de meest 
productieve methode is. 
In recente jaren is de wetgeving rondom het vissen op zeebaars zo vaak veranderd 
dat het problematisch is om hierover richtlijnen te geven. Er kunnen restricties zijn voor 
het aantal en het formaat van de zeebaarzen die een sportvisser mee mag nemen en 
er kunnen ook gesloten tijden van toepassing zijn. Sportvissers dienen onze website  
http://fishinginireland.info/regulations.htm te checken voordat ze gaan vissen, om er zeker van 
te zijn dat ze op de hoogte zijn van de reglementen die op dat moment gelden. 

METHODEN
Het vissen met kunstaas is tegenwoordig de meest populaire methode om gericht op zeebaars te 
vissen en een hengel met een lengte tussen 2,40 en 3 meter, met een werpvermogen van 10 tot 
40 gram en voorzien van een goede werpmolen gevuld met gevlochten lijn met een trekkracht 
van 15 kg, is breed inzetbaar. Er is ontelbaar weel kunstaas beschikbaar voor het vissen op zee-
baars en de sportvisser dient een assortiment aan verschillende gewichten, kleuren en formaten 
in zowel shads als pluggen, poppers en dergelijke bij zich te hebben. 

INTRODUCTIE

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

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

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

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

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 006 
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry. 
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. 

ZEEBAARSVISSEN 
IN IERLAND

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de  
website www.fishinginireland.info  
en op de bijbehorende Google kaart:  
https://goo.gl/ty3pLf
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Stranden: Zeebaars maakt op en rond zandstranden jacht op voedsel; zeepieren, krabben en 
zandspieringen zijn daarbij de favoriete aassoorten bij het vissen op veel van die stranden. Zand-
spieringen graven zich in het zand in en komen pas in de nacht te voorschijn om op zoek te gaan 
naar voedsel, het vissen ‘s nachts met deze aassoort is dan ook vaak het meest productief. Je kunt 
de stranden meestal het best bevissen wanneer er een flinke branding staat, de golfslag schrobt de 
gravel en het zand schoon en het voedsel komt vrij te liggen.
Riviermondingen/lagunes: Zeebaarzen zijn liefhebbers van een sterke stroming, omdat het 
goede zwemmers zijn die hun standplaats kunnen behouden in de stroming en dan kleinere prooien 
oppakken wanneer deze langs gespoeld worden. Riviermondingen en lagunes, die onder water 
komen te staan met het stijgen van het water, kunnen topstekken zijn voor de zeebaars, omdat 
deze de trekbewegingen van hun prooien volgen in en uit de lagune en de sportvisser kan ze 
hierbij onderscheppen. Enkele welbekende voorbeelden van dit type wateren zijn de Bannow Bay 
in Wexford of de monding van de rivier de Inny in Waterville, er zijn langs de Ierse kust echter veel 
van dit soort gebieden te vinden.
Getijden: Zeebaarzen zijn actiever op jacht naar voedsel in perioden met een sterkere 
getijdenstroming, de beste tijden voor het vissen liggen dan ook vooral rond springtij bij een 
volle/nieuwe maan. De bewegingen van de getijden hebben ook hun invloed op de verschillende 
gebieden, omdat de zeebaars de voorkeur geeft aan bepaalde stekken bij laag water en aan 
andere stekken bij een gemiddelde waterstand en bij hoog water. Lokale kennis is doorgaans het 
best om te bepalen welke stekken goed bevist kunnen worden tijdens de verschillende momenten 
van het getijde. 
Aanlandige wind: Een goede, aanlandige wind kan een uitstekende visserij op zeebaars op-
leveren, omdat de kracht van de wind op de golven het water dicht onder de kust omwoelt. 
Dit omgewoelde water is rijk aan zuurstof, wat zeebaars aantrekt, en prooidieren raken er 
door gedesoriënteerd, waardoor ze gemakkelijk onderschept kunnen worden. Dit zijn perfecte 
omstandigheden voor de zeebaars om vol op jacht te gaan.
Dag/nacht: Zeebaars kan actief zijn gedurende de gehele 24 uurs cyclus, waarbij de 
schemerperiode ‘s morgens en ‘s avonds vaak beter dan gemiddelde resultaten oplevert, 
vooral wanneer dit samenvalt met een goede getijdenstroming. Wanneer je ertoe bereid bent 
om wat uurtjes slaap te missen, dan kan het vissen ‘s nachts zeer succesvol zijn en vaak levert 
dit de groter dan gemiddelde vissen op, die minder voorzichtig worden en dichter onder de 
kust gaan jagen in het donker. Het vissen ‘s nachts is soms de enige optie voor het bevissen 
van stranden waar vanaf overdag veel gezwommen en pootje gebaad wordt.
Indicatoren: Er zijn enkele tekenen waar je naar uit kunt kijken die een indicatie geven dat er 
zeebaars of de prooivis waarop zeebaars jacht maakt aanwezig is. Duikende vogels zoals 
Jan van Genten zijn doorgaans een aanwijzing dat er een school prooivis in het gebied 
aanwezig is en de zeebaars is dan meestal niet ver weg. Kolken en opspattend water of 
kleine prooivissen die door het wateroppervlak breken zijn een indicatie dat een roofvis 
op voedsel aan het jagen is en sportvissers dienen hun aandacht te concentreren op dat 
gebied. In helder water is soms zichtbaar dat zeebaars de kracht van de golven gebruikt 
om achter hun prooivissen aan te ‘surfen’. 

Wanneer je spreekt over het vissen op zeebaars met een Europese zeebaarsvisser, dan duurt het 
meestal niet lang voordat Ierland genoemd wordt in de conversatie. Dit is omdat Ierland bekend 
geworden is als een Mekka voor het sportvissen op zeebaars, een land dat door enthousiaste 
zeebaarsvissers uit geheel Europa bezocht wordt. 
Wat maakt Ierland tot een topstek voor het vissen op zeebaars? Een van de belangrijkste 
redenen is dat de zeebaars al vele jaren beschermd wordt in Ierland. Een verbod op het 
commercieel vissen op deze vissoort en restricties voor de recreatieve visserij, hebben het voor 
de zeebaarspopulaties mogelijk gemaakt om zich te herstellen na jaren van overbevissing. In de 
recente Europese regelgeving is het Ierse model op grotere schaal overgenomen, zeebaars is nu 
een beschermde vissoort in de gehele EU.
Een andere reden voor de status van Ierland als een hotspot voor zeebaars is de gevarieerde 
natuur van de 3000 kilometer lange kustlijn, die opgewarmd wordt door de wateren van de 
Golfstroom. Grenzend aan de Atlantische Oceaan in het westen en zuidwesten deel van het 
land, bestaat de kustlijn van Ierland uit een mix van inhammen, baaien, riffen, rotsen, kliffen en 
zandstranden. Veel hiervan bestaat uit ondiep water, wat een perfecte habitat betekent voor 
zeebaars die op zoek is naar voedsel. 
Er zijn natuurlijk meer redenen waarom Ierland een perfect land is voor een visvakantie. Ierland 
is een prachtig land en de landschappen langs de Ierse kustlijn kunnen adembenemend zijn, het 
maakt het tot een fantastische plek om tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving. Waar 
kun je, na een lange dag vissen (en wellicht zelfs een 70cm+ zeebaars), beter heen gaan om 

je vangsten te vieren dan naar een echte Ierse pub, waar je je visverhalen kunt delen onder 
het genot van een of twee grote glazen bier…
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je te helpen bij het plannen van je eerste 
Ierse zeebaarsavontuur. Je vindt hier een korte beschrijving van de visserij op zeebaars, wat 
gevolgd wordt door algemene informatie over het sportvissen en toeristische informatie. De 
uitklapbare kaart in deze brochure geeft een aantal van de verschillende gebieden langs 
de Ierse kustlijn aan, plus een aantal van de meer bekende gedeelten waar de zeebaars 
regelmatig te vinden is en waar ze bevist kan worden.

IERSE ZEEBAARS VINDEN
De zeebaars is rond de gehele kustlijn van Ierland te vinden, maar traditioneel is de visserij 
het best ten zuiden van een lijn die getrokken wordt tussen Dublin en Galway. Echter, omdat 
de temperaturen van het zeewater steeds verder oplopen, trekt de zeebaars in steeds grotere 
aantallen verder noordelijk en komen er nieuwe stekken binnen handbereik.
Zeebaars is een opportunistische roofvis en ze zijn constant in beweging, op zoek naar voedsel. 
Hierin schuilt ook het grootste probleem voor de zeebaarsvisser, ze moeten eerst gevonden worden 
bij hun rooftochten langs de kust op zoek naar hun volgende maaltijd. Lokale kennis is hierbij van 
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je veel giswerk en verspilde tijd bespaard. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de diensten 
van een visgids, dan zijn hier elke aandachtspunten waarmee je gebieden kunt vinden waarin de 
zeebaars zich ophoudt:
Zeebaars is een vissoort van het ondiepe water, ze geven er de voorkeur aan relatief dicht onder 
de kust op jacht te gaan naar voedsel. Ze worden maar zelden gevangen op plekken op diep 
water, zodat de sportvisser het beste diep water kan mijden en zich concentreren op ondiepere 
gedeelten langs de kust.
Rotsen/riffen: Zeebaars jaagt graag in de hoekjes, inkepingen en geulen die gevormd worden 
wanneer gedeelten van de rotsige kustlijn en ondiepe riffen onder invloed komen van hoge golven 
op zee. Deze gebieden zijn vaak bedekt met dichte bedden aan zeewier en bieden zo goede 
schuilplaatsen voor prooidieren zoals krabben en kleine vissen. Zeebaars trekken met de getijden in 
en uit deze gebieden en kunnen vaak op korte afstand gehaakt worden, op soms maar een halve 
meter water. 

Voor het vissen met natuurlijk aas is een lichte strandhengel van 3,30 tot 4,20 meter met een 
werpvermogen tussen de 90 – 180 gram (strand) of 60 – 120 gram (riviermonding), in combina-
tie met een werpmolen of een werpreel in een maat 6500, gewoonlijk perfect te gebruiken. Het 
gebruik van een zo licht mogelijke hengel als dat de omstandigheden toelaten helpt bij het zien 
of voelen van de aanbeet. Een hele, gemonteerde krab en zeepieren of zagers werken goed op 
de surfstranden, voor het vissen in riviermondingen is zachte krab het favoriete aas.
De vliegenhengels die voor het vissen op zeebaars gebruikt worden zijn doorgaans 2,75 meter 
lang voor de lijnklasse #8 tot 10. Schietkoplijnen of torpedo (WF) vliegenlijnen in intermediate 
(zeer langzaam zinkend) en drijvende uitvoeringen zijn allround in te zetten. Het gebruik van 
een lijnmand is aan te bevelen om te voorkomen dat de vliegenlijn verstrikt raakt rond rotsen 
of je voeten door de golven. De te gebruiken kunstvliegen zijn doorgaans streamers in allerlei 
variaties, zoals Clousers, Deceivers en dergelijke, die gebonden zijn in diverse formaten en 
kleuren.
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We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en behouden, 
zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan worden. De meeste visserijen 
worden geconfronteerd met allerlei bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water 
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praktiseren bij de meerderheid van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke uitzonderlijk 
grote vis vast op een foto en zet deze vervolgens voorzichtig terug in het water. Denk er aan: 
#CPRsavesfish.
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Deze gids biedt een basisintroductie voor het vissen op zeebaars in Ierland en geeft een 
opsomming van een aantal van de hotspots voor het sportvissen die je zou kunnen bezoeken. 
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het aantal en het formaat van de zeebaarzen die een sportvisser mee mag nemen en 
er kunnen ook gesloten tijden van toepassing zijn. Sportvissers dienen onze website  
http://fishinginireland.info/regulations.htm te checken voordat ze gaan vissen, om er zeker van 
te zijn dat ze op de hoogte zijn van de reglementen die op dat moment gelden. 

METHODEN
Het vissen met kunstaas is tegenwoordig de meest populaire methode om gericht op zeebaars te 
vissen en een hengel met een lengte tussen 2,40 en 3 meter, met een werpvermogen van 10 tot 
40 gram en voorzien van een goede werpmolen gevuld met gevlochten lijn met een trekkracht 
van 15 kg, is breed inzetbaar. Er is ontelbaar weel kunstaas beschikbaar voor het vissen op zee-
baars en de sportvisser dient een assortiment aan verschillende gewichten, kleuren en formaten 
in zowel shads als pluggen, poppers en dergelijke bij zich te hebben. 

INTRODUCTIE

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

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

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

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

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 006 
Foto’s geleverd door: Christin Breuker, Markus Müller & James Barry. 
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. 

ZEEBAARSVISSEN 
IN IERLAND

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de  
website www.fishinginireland.info  
en op de bijbehorende Google kaart:  
https://goo.gl/ty3pLf

#CPRSavesfish

2014



Stranden: Zeebaars maakt op en rond zandstranden jacht op voedsel; zeepieren, krabben en 
zandspieringen zijn daarbij de favoriete aassoorten bij het vissen op veel van die stranden. Zand-
spieringen graven zich in het zand in en komen pas in de nacht te voorschijn om op zoek te gaan 
naar voedsel, het vissen ‘s nachts met deze aassoort is dan ook vaak het meest productief. Je kunt 
de stranden meestal het best bevissen wanneer er een flinke branding staat, de golfslag schrobt de 
gravel en het zand schoon en het voedsel komt vrij te liggen.
Riviermondingen/lagunes: Zeebaarzen zijn liefhebbers van een sterke stroming, omdat het 
goede zwemmers zijn die hun standplaats kunnen behouden in de stroming en dan kleinere prooien 
oppakken wanneer deze langs gespoeld worden. Riviermondingen en lagunes, die onder water 
komen te staan met het stijgen van het water, kunnen topstekken zijn voor de zeebaars, omdat 
deze de trekbewegingen van hun prooien volgen in en uit de lagune en de sportvisser kan ze 
hierbij onderscheppen. Enkele welbekende voorbeelden van dit type wateren zijn de Bannow Bay 
in Wexford of de monding van de rivier de Inny in Waterville, er zijn langs de Ierse kust echter veel 
van dit soort gebieden te vinden.
Getijden: Zeebaarzen zijn actiever op jacht naar voedsel in perioden met een sterkere 
getijdenstroming, de beste tijden voor het vissen liggen dan ook vooral rond springtij bij een 
volle/nieuwe maan. De bewegingen van de getijden hebben ook hun invloed op de verschillende 
gebieden, omdat de zeebaars de voorkeur geeft aan bepaalde stekken bij laag water en aan 
andere stekken bij een gemiddelde waterstand en bij hoog water. Lokale kennis is doorgaans het 
best om te bepalen welke stekken goed bevist kunnen worden tijdens de verschillende momenten 
van het getijde. 
Aanlandige wind: Een goede, aanlandige wind kan een uitstekende visserij op zeebaars op-
leveren, omdat de kracht van de wind op de golven het water dicht onder de kust omwoelt. 
Dit omgewoelde water is rijk aan zuurstof, wat zeebaars aantrekt, en prooidieren raken er 
door gedesoriënteerd, waardoor ze gemakkelijk onderschept kunnen worden. Dit zijn perfecte 
omstandigheden voor de zeebaars om vol op jacht te gaan.
Dag/nacht: Zeebaars kan actief zijn gedurende de gehele 24 uurs cyclus, waarbij de 
schemerperiode ‘s morgens en ‘s avonds vaak beter dan gemiddelde resultaten oplevert, 
vooral wanneer dit samenvalt met een goede getijdenstroming. Wanneer je ertoe bereid bent 
om wat uurtjes slaap te missen, dan kan het vissen ‘s nachts zeer succesvol zijn en vaak levert 
dit de groter dan gemiddelde vissen op, die minder voorzichtig worden en dichter onder de 
kust gaan jagen in het donker. Het vissen ‘s nachts is soms de enige optie voor het bevissen 
van stranden waar vanaf overdag veel gezwommen en pootje gebaad wordt.
Indicatoren: Er zijn enkele tekenen waar je naar uit kunt kijken die een indicatie geven dat er 
zeebaars of de prooivis waarop zeebaars jacht maakt aanwezig is. Duikende vogels zoals 
Jan van Genten zijn doorgaans een aanwijzing dat er een school prooivis in het gebied 
aanwezig is en de zeebaars is dan meestal niet ver weg. Kolken en opspattend water of 
kleine prooivissen die door het wateroppervlak breken zijn een indicatie dat een roofvis 
op voedsel aan het jagen is en sportvissers dienen hun aandacht te concentreren op dat 
gebied. In helder water is soms zichtbaar dat zeebaars de kracht van de golven gebruikt 
om achter hun prooivissen aan te ‘surfen’. 

Wanneer je spreekt over het vissen op zeebaars met een Europese zeebaarsvisser, dan duurt het 
meestal niet lang voordat Ierland genoemd wordt in de conversatie. Dit is omdat Ierland bekend 
geworden is als een Mekka voor het sportvissen op zeebaars, een land dat door enthousiaste 
zeebaarsvissers uit geheel Europa bezocht wordt. 
Wat maakt Ierland tot een topstek voor het vissen op zeebaars? Een van de belangrijkste 
redenen is dat de zeebaars al vele jaren beschermd wordt in Ierland. Een verbod op het 
commercieel vissen op deze vissoort en restricties voor de recreatieve visserij, hebben het voor 
de zeebaarspopulaties mogelijk gemaakt om zich te herstellen na jaren van overbevissing. In de 
recente Europese regelgeving is het Ierse model op grotere schaal overgenomen, zeebaars is nu 
een beschermde vissoort in de gehele EU.
Een andere reden voor de status van Ierland als een hotspot voor zeebaars is de gevarieerde 
natuur van de 3000 kilometer lange kustlijn, die opgewarmd wordt door de wateren van de 
Golfstroom. Grenzend aan de Atlantische Oceaan in het westen en zuidwesten deel van het 
land, bestaat de kustlijn van Ierland uit een mix van inhammen, baaien, riffen, rotsen, kliffen en 
zandstranden. Veel hiervan bestaat uit ondiep water, wat een perfecte habitat betekent voor 
zeebaars die op zoek is naar voedsel. 
Er zijn natuurlijk meer redenen waarom Ierland een perfect land is voor een visvakantie. Ierland 
is een prachtig land en de landschappen langs de Ierse kustlijn kunnen adembenemend zijn, het 
maakt het tot een fantastische plek om tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving. Waar 
kun je, na een lange dag vissen (en wellicht zelfs een 70cm+ zeebaars), beter heen gaan om 

je vangsten te vieren dan naar een echte Ierse pub, waar je je visverhalen kunt delen onder 
het genot van een of twee grote glazen bier…
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je te helpen bij het plannen van je eerste 
Ierse zeebaarsavontuur. Je vindt hier een korte beschrijving van de visserij op zeebaars, wat 
gevolgd wordt door algemene informatie over het sportvissen en toeristische informatie. De 
uitklapbare kaart in deze brochure geeft een aantal van de verschillende gebieden langs 
de Ierse kustlijn aan, plus een aantal van de meer bekende gedeelten waar de zeebaars 
regelmatig te vinden is en waar ze bevist kan worden.

IERSE ZEEBAARS VINDEN
De zeebaars is rond de gehele kustlijn van Ierland te vinden, maar traditioneel is de visserij 
het best ten zuiden van een lijn die getrokken wordt tussen Dublin en Galway. Echter, omdat 
de temperaturen van het zeewater steeds verder oplopen, trekt de zeebaars in steeds grotere 
aantallen verder noordelijk en komen er nieuwe stekken binnen handbereik.
Zeebaars is een opportunistische roofvis en ze zijn constant in beweging, op zoek naar voedsel. 
Hierin schuilt ook het grootste probleem voor de zeebaarsvisser, ze moeten eerst gevonden worden 
bij hun rooftochten langs de kust op zoek naar hun volgende maaltijd. Lokale kennis is hierbij van 
groot belang, omdat de zeebaars vaak gebruik maakt van gebieden waar ze graag verblijven 
en op zoek gaan naar voedsel op bepaalde momenten van het getijde. Om deze reden raden we 
sportvissers aan die onbekend zijn met een bepaald gebied, om in eerste instantie gebruik te maken 
van de diensten van een visgids om op weg geholpen te worden. De gids kent de belangrijkste 
tijden/zones waarin de zeebaarzen op jacht zijn naar voedsel op de verschillende plekken, zo blijft 
je veel giswerk en verspilde tijd bespaard. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de diensten 
van een visgids, dan zijn hier elke aandachtspunten waarmee je gebieden kunt vinden waarin de 
zeebaars zich ophoudt:
Zeebaars is een vissoort van het ondiepe water, ze geven er de voorkeur aan relatief dicht onder 
de kust op jacht te gaan naar voedsel. Ze worden maar zelden gevangen op plekken op diep 
water, zodat de sportvisser het beste diep water kan mijden en zich concentreren op ondiepere 
gedeelten langs de kust.
Rotsen/riffen: Zeebaars jaagt graag in de hoekjes, inkepingen en geulen die gevormd worden 
wanneer gedeelten van de rotsige kustlijn en ondiepe riffen onder invloed komen van hoge golven 
op zee. Deze gebieden zijn vaak bedekt met dichte bedden aan zeewier en bieden zo goede 
schuilplaatsen voor prooidieren zoals krabben en kleine vissen. Zeebaars trekken met de getijden in 
en uit deze gebieden en kunnen vaak op korte afstand gehaakt worden, op soms maar een halve 
meter water. 

Voor het vissen met natuurlijk aas is een lichte strandhengel van 3,30 tot 4,20 meter met een 
werpvermogen tussen de 90 – 180 gram (strand) of 60 – 120 gram (riviermonding), in combina-
tie met een werpmolen of een werpreel in een maat 6500, gewoonlijk perfect te gebruiken. Het 
gebruik van een zo licht mogelijke hengel als dat de omstandigheden toelaten helpt bij het zien 
of voelen van de aanbeet. Een hele, gemonteerde krab en zeepieren of zagers werken goed op 
de surfstranden, voor het vissen in riviermondingen is zachte krab het favoriete aas.
De vliegenhengels die voor het vissen op zeebaars gebruikt worden zijn doorgaans 2,75 meter 
lang voor de lijnklasse #8 tot 10. Schietkoplijnen of torpedo (WF) vliegenlijnen in intermediate 
(zeer langzaam zinkend) en drijvende uitvoeringen zijn allround in te zetten. Het gebruik van 
een lijnmand is aan te bevelen om te voorkomen dat de vliegenlijn verstrikt raakt rond rotsen 
of je voeten door de golven. De te gebruiken kunstvliegen zijn doorgaans streamers in allerlei 
variaties, zoals Clousers, Deceivers en dergelijke, die gebonden zijn in diverse formaten en 
kleuren.

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en behouden, 
zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan worden. De meeste visserijen 
worden geconfronteerd met allerlei bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water 
en een illegale visserij, zaken die een negatieve impact hebben op de visbestanden. Om deze 
reden willen we alle sportvissers vragen om in overweging te nemen om ‘catch & release’ te 
praktiseren bij de meerderheid van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke uitzonderlijk 
grote vis vast op een foto en zet deze vervolgens voorzichtig terug in het water. Denk er aan: 
#CPRsavesfish.

VERDERE INFORMATIE
Informatie rondom het sportvissen

Deze gids biedt een basisintroductie voor het vissen op zeebaars in Ierland en geeft een 
opsomming van een aantal van de hotspots voor het sportvissen die je zou kunnen bezoeken. 
Er zijn echter nog een aantal hulpmiddelen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie 
rondom het sportvissen kunt vinden. Op de eerste plaats is er een speciale website voor de 
sportvisserij, die een uitgebreide informatie biedt over de verschillende visserijen/wateren en 
bedrijven die services aanbieden: 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. 

Veiligheid

Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende 
omstandigheden en gevaren die soms verborgen blijven. Verdrinking is een gevaar dat steeds 
op de loer ligt en je dient voor jezelf en je vismaten de grootste voorzichtigheid in acht te 
nemen.
• Denk s.v.p. aan de volgende zaken wanneer je gaat vissen:
• Draag een reddingsvest.
• Volg het advies op van waarschuwingsborden, vergunningen en mededelingen.
• Neem geen risico’s bij het wadend vissen of het vissen vanuit een boot, vanaf de oever of 

een zandbank.
• Controleer de weerberichten en getijdentabellen voordat je op pad gaat.
• Neem de tijd om het weer, het water en de omstandigheden rond de getijden te 

observeren tijdens het vissen.
• Ga niet alleen vissen of laat iemand weten waar je gaat vissen.
• Neem een volledig opgeladen mobiele telefoon mee in een waterdichte tas.
• Draag geschikte kleding en schoeisel.
Voor een meer gedetailleerde gids voor de veiligheid tijdens het vissen ga je naar:  
www.fishinginireland.info/safety.htm.

SEIZOENEN & REGLEMENTEN
In Ierland kan er het gehele jaar door op zeebaars gevist worden, maar er wordt met name in 
de periode vanaf april tot en met oktober op gevist. Langs de zuidkust wordt er echter ook in de 
winter met regelmaat zeebaars gevangen, waarbij het vissen met natuurlijk aas dan de meest 
productieve methode is. 
In recente jaren is de wetgeving rondom het vissen op zeebaars zo vaak veranderd 
dat het problematisch is om hierover richtlijnen te geven. Er kunnen restricties zijn voor 
het aantal en het formaat van de zeebaarzen die een sportvisser mee mag nemen en 
er kunnen ook gesloten tijden van toepassing zijn. Sportvissers dienen onze website  
http://fishinginireland.info/regulations.htm te checken voordat ze gaan vissen, om er zeker van 
te zijn dat ze op de hoogte zijn van de reglementen die op dat moment gelden. 

METHODEN
Het vissen met kunstaas is tegenwoordig de meest populaire methode om gericht op zeebaars te 
vissen en een hengel met een lengte tussen 2,40 en 3 meter, met een werpvermogen van 10 tot 
40 gram en voorzien van een goede werpmolen gevuld met gevlochten lijn met een trekkracht 
van 15 kg, is breed inzetbaar. Er is ontelbaar weel kunstaas beschikbaar voor het vissen op zee-
baars en de sportvisser dient een assortiment aan verschillende gewichten, kleuren en formaten 
in zowel shads als pluggen, poppers en dergelijke bij zich te hebben. 

INTRODUCTIE

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

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

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

Vrijwaring
Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen 
goed persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen 
voor publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven 
etablissement of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.
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Stranden: Zeebaars maakt op en rond zandstranden jacht op voedsel; zeepieren, krabben en 
zandspieringen zijn daarbij de favoriete aassoorten bij het vissen op veel van die stranden. Zand-
spieringen graven zich in het zand in en komen pas in de nacht te voorschijn om op zoek te gaan 
naar voedsel, het vissen ‘s nachts met deze aassoort is dan ook vaak het meest productief. Je kunt 
de stranden meestal het best bevissen wanneer er een flinke branding staat, de golfslag schrobt de 
gravel en het zand schoon en het voedsel komt vrij te liggen.
Riviermondingen/lagunes: Zeebaarzen zijn liefhebbers van een sterke stroming, omdat het 
goede zwemmers zijn die hun standplaats kunnen behouden in de stroming en dan kleinere prooien 
oppakken wanneer deze langs gespoeld worden. Riviermondingen en lagunes, die onder water 
komen te staan met het stijgen van het water, kunnen topstekken zijn voor de zeebaars, omdat 
deze de trekbewegingen van hun prooien volgen in en uit de lagune en de sportvisser kan ze 
hierbij onderscheppen. Enkele welbekende voorbeelden van dit type wateren zijn de Bannow Bay 
in Wexford of de monding van de rivier de Inny in Waterville, er zijn langs de Ierse kust echter veel 
van dit soort gebieden te vinden.
Getijden: Zeebaarzen zijn actiever op jacht naar voedsel in perioden met een sterkere 
getijdenstroming, de beste tijden voor het vissen liggen dan ook vooral rond springtij bij een 
volle/nieuwe maan. De bewegingen van de getijden hebben ook hun invloed op de verschillende 
gebieden, omdat de zeebaars de voorkeur geeft aan bepaalde stekken bij laag water en aan 
andere stekken bij een gemiddelde waterstand en bij hoog water. Lokale kennis is doorgaans het 
best om te bepalen welke stekken goed bevist kunnen worden tijdens de verschillende momenten 
van het getijde. 
Aanlandige wind: Een goede, aanlandige wind kan een uitstekende visserij op zeebaars op-
leveren, omdat de kracht van de wind op de golven het water dicht onder de kust omwoelt. 
Dit omgewoelde water is rijk aan zuurstof, wat zeebaars aantrekt, en prooidieren raken er 
door gedesoriënteerd, waardoor ze gemakkelijk onderschept kunnen worden. Dit zijn perfecte 
omstandigheden voor de zeebaars om vol op jacht te gaan.
Dag/nacht: Zeebaars kan actief zijn gedurende de gehele 24 uurs cyclus, waarbij de 
schemerperiode ‘s morgens en ‘s avonds vaak beter dan gemiddelde resultaten oplevert, 
vooral wanneer dit samenvalt met een goede getijdenstroming. Wanneer je ertoe bereid bent 
om wat uurtjes slaap te missen, dan kan het vissen ‘s nachts zeer succesvol zijn en vaak levert 
dit de groter dan gemiddelde vissen op, die minder voorzichtig worden en dichter onder de 
kust gaan jagen in het donker. Het vissen ‘s nachts is soms de enige optie voor het bevissen 
van stranden waar vanaf overdag veel gezwommen en pootje gebaad wordt.
Indicatoren: Er zijn enkele tekenen waar je naar uit kunt kijken die een indicatie geven dat er 
zeebaars of de prooivis waarop zeebaars jacht maakt aanwezig is. Duikende vogels zoals 
Jan van Genten zijn doorgaans een aanwijzing dat er een school prooivis in het gebied 
aanwezig is en de zeebaars is dan meestal niet ver weg. Kolken en opspattend water of 
kleine prooivissen die door het wateroppervlak breken zijn een indicatie dat een roofvis 
op voedsel aan het jagen is en sportvissers dienen hun aandacht te concentreren op dat 
gebied. In helder water is soms zichtbaar dat zeebaars de kracht van de golven gebruikt 
om achter hun prooivissen aan te ‘surfen’. 

Wanneer je spreekt over het vissen op zeebaars met een Europese zeebaarsvisser, dan duurt het 
meestal niet lang voordat Ierland genoemd wordt in de conversatie. Dit is omdat Ierland bekend 
geworden is als een Mekka voor het sportvissen op zeebaars, een land dat door enthousiaste 
zeebaarsvissers uit geheel Europa bezocht wordt. 
Wat maakt Ierland tot een topstek voor het vissen op zeebaars? Een van de belangrijkste 
redenen is dat de zeebaars al vele jaren beschermd wordt in Ierland. Een verbod op het 
commercieel vissen op deze vissoort en restricties voor de recreatieve visserij, hebben het voor 
de zeebaarspopulaties mogelijk gemaakt om zich te herstellen na jaren van overbevissing. In de 
recente Europese regelgeving is het Ierse model op grotere schaal overgenomen, zeebaars is nu 
een beschermde vissoort in de gehele EU.
Een andere reden voor de status van Ierland als een hotspot voor zeebaars is de gevarieerde 
natuur van de 3000 kilometer lange kustlijn, die opgewarmd wordt door de wateren van de 
Golfstroom. Grenzend aan de Atlantische Oceaan in het westen en zuidwesten deel van het 
land, bestaat de kustlijn van Ierland uit een mix van inhammen, baaien, riffen, rotsen, kliffen en 
zandstranden. Veel hiervan bestaat uit ondiep water, wat een perfecte habitat betekent voor 
zeebaars die op zoek is naar voedsel. 
Er zijn natuurlijk meer redenen waarom Ierland een perfect land is voor een visvakantie. Ierland 
is een prachtig land en de landschappen langs de Ierse kustlijn kunnen adembenemend zijn, het 
maakt het tot een fantastische plek om tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving. Waar 
kun je, na een lange dag vissen (en wellicht zelfs een 70cm+ zeebaars), beter heen gaan om 

je vangsten te vieren dan naar een echte Ierse pub, waar je je visverhalen kunt delen onder 
het genot van een of twee grote glazen bier…
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je te helpen bij het plannen van je eerste 
Ierse zeebaarsavontuur. Je vindt hier een korte beschrijving van de visserij op zeebaars, wat 
gevolgd wordt door algemene informatie over het sportvissen en toeristische informatie. De 
uitklapbare kaart in deze brochure geeft een aantal van de verschillende gebieden langs 
de Ierse kustlijn aan, plus een aantal van de meer bekende gedeelten waar de zeebaars 
regelmatig te vinden is en waar ze bevist kan worden.

IERSE ZEEBAARS VINDEN
De zeebaars is rond de gehele kustlijn van Ierland te vinden, maar traditioneel is de visserij 
het best ten zuiden van een lijn die getrokken wordt tussen Dublin en Galway. Echter, omdat 
de temperaturen van het zeewater steeds verder oplopen, trekt de zeebaars in steeds grotere 
aantallen verder noordelijk en komen er nieuwe stekken binnen handbereik.
Zeebaars is een opportunistische roofvis en ze zijn constant in beweging, op zoek naar voedsel. 
Hierin schuilt ook het grootste probleem voor de zeebaarsvisser, ze moeten eerst gevonden worden 
bij hun rooftochten langs de kust op zoek naar hun volgende maaltijd. Lokale kennis is hierbij van 
groot belang, omdat de zeebaars vaak gebruik maakt van gebieden waar ze graag verblijven 
en op zoek gaan naar voedsel op bepaalde momenten van het getijde. Om deze reden raden we 
sportvissers aan die onbekend zijn met een bepaald gebied, om in eerste instantie gebruik te maken 
van de diensten van een visgids om op weg geholpen te worden. De gids kent de belangrijkste 
tijden/zones waarin de zeebaarzen op jacht zijn naar voedsel op de verschillende plekken, zo blijft 
je veel giswerk en verspilde tijd bespaard. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de diensten 
van een visgids, dan zijn hier elke aandachtspunten waarmee je gebieden kunt vinden waarin de 
zeebaars zich ophoudt:
Zeebaars is een vissoort van het ondiepe water, ze geven er de voorkeur aan relatief dicht onder 
de kust op jacht te gaan naar voedsel. Ze worden maar zelden gevangen op plekken op diep 
water, zodat de sportvisser het beste diep water kan mijden en zich concentreren op ondiepere 
gedeelten langs de kust.
Rotsen/riffen: Zeebaars jaagt graag in de hoekjes, inkepingen en geulen die gevormd worden 
wanneer gedeelten van de rotsige kustlijn en ondiepe riffen onder invloed komen van hoge golven 
op zee. Deze gebieden zijn vaak bedekt met dichte bedden aan zeewier en bieden zo goede 
schuilplaatsen voor prooidieren zoals krabben en kleine vissen. Zeebaars trekken met de getijden in 
en uit deze gebieden en kunnen vaak op korte afstand gehaakt worden, op soms maar een halve 
meter water. 

Voor het vissen met natuurlijk aas is een lichte strandhengel van 3,30 tot 4,20 meter met een 
werpvermogen tussen de 90 – 180 gram (strand) of 60 – 120 gram (riviermonding), in combina-
tie met een werpmolen of een werpreel in een maat 6500, gewoonlijk perfect te gebruiken. Het 
gebruik van een zo licht mogelijke hengel als dat de omstandigheden toelaten helpt bij het zien 
of voelen van de aanbeet. Een hele, gemonteerde krab en zeepieren of zagers werken goed op 
de surfstranden, voor het vissen in riviermondingen is zachte krab het favoriete aas.
De vliegenhengels die voor het vissen op zeebaars gebruikt worden zijn doorgaans 2,75 meter 
lang voor de lijnklasse #8 tot 10. Schietkoplijnen of torpedo (WF) vliegenlijnen in intermediate 
(zeer langzaam zinkend) en drijvende uitvoeringen zijn allround in te zetten. Het gebruik van 
een lijnmand is aan te bevelen om te voorkomen dat de vliegenlijn verstrikt raakt rond rotsen 
of je voeten door de golven. De te gebruiken kunstvliegen zijn doorgaans streamers in allerlei 
variaties, zoals Clousers, Deceivers en dergelijke, die gebonden zijn in diverse formaten en 
kleuren.

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en behouden, 
zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan worden. De meeste visserijen 
worden geconfronteerd met allerlei bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water 
en een illegale visserij, zaken die een negatieve impact hebben op de visbestanden. Om deze 
reden willen we alle sportvissers vragen om in overweging te nemen om ‘catch & release’ te 
praktiseren bij de meerderheid van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke uitzonderlijk 
grote vis vast op een foto en zet deze vervolgens voorzichtig terug in het water. Denk er aan: 
#CPRsavesfish.

VERDERE INFORMATIE
Informatie rondom het sportvissen

Deze gids biedt een basisintroductie voor het vissen op zeebaars in Ierland en geeft een 
opsomming van een aantal van de hotspots voor het sportvissen die je zou kunnen bezoeken. 
Er zijn echter nog een aantal hulpmiddelen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie 
rondom het sportvissen kunt vinden. Op de eerste plaats is er een speciale website voor de 
sportvisserij, die een uitgebreide informatie biedt over de verschillende visserijen/wateren en 
bedrijven die services aanbieden: 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. 

Veiligheid

Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende 
omstandigheden en gevaren die soms verborgen blijven. Verdrinking is een gevaar dat steeds 
op de loer ligt en je dient voor jezelf en je vismaten de grootste voorzichtigheid in acht te 
nemen.
• Denk s.v.p. aan de volgende zaken wanneer je gaat vissen:
• Draag een reddingsvest.
• Volg het advies op van waarschuwingsborden, vergunningen en mededelingen.
• Neem geen risico’s bij het wadend vissen of het vissen vanuit een boot, vanaf de oever of 

een zandbank.
• Controleer de weerberichten en getijdentabellen voordat je op pad gaat.
• Neem de tijd om het weer, het water en de omstandigheden rond de getijden te 

observeren tijdens het vissen.
• Ga niet alleen vissen of laat iemand weten waar je gaat vissen.
• Neem een volledig opgeladen mobiele telefoon mee in een waterdichte tas.
• Draag geschikte kleding en schoeisel.
Voor een meer gedetailleerde gids voor de veiligheid tijdens het vissen ga je naar:  
www.fishinginireland.info/safety.htm.

SEIZOENEN & REGLEMENTEN
In Ierland kan er het gehele jaar door op zeebaars gevist worden, maar er wordt met name in 
de periode vanaf april tot en met oktober op gevist. Langs de zuidkust wordt er echter ook in de 
winter met regelmaat zeebaars gevangen, waarbij het vissen met natuurlijk aas dan de meest 
productieve methode is. 
In recente jaren is de wetgeving rondom het vissen op zeebaars zo vaak veranderd 
dat het problematisch is om hierover richtlijnen te geven. Er kunnen restricties zijn voor 
het aantal en het formaat van de zeebaarzen die een sportvisser mee mag nemen en 
er kunnen ook gesloten tijden van toepassing zijn. Sportvissers dienen onze website  
http://fishinginireland.info/regulations.htm te checken voordat ze gaan vissen, om er zeker van 
te zijn dat ze op de hoogte zijn van de reglementen die op dat moment gelden. 

METHODEN
Het vissen met kunstaas is tegenwoordig de meest populaire methode om gericht op zeebaars te 
vissen en een hengel met een lengte tussen 2,40 en 3 meter, met een werpvermogen van 10 tot 
40 gram en voorzien van een goede werpmolen gevuld met gevlochten lijn met een trekkracht 
van 15 kg, is breed inzetbaar. Er is ontelbaar weel kunstaas beschikbaar voor het vissen op zee-
baars en de sportvisser dient een assortiment aan verschillende gewichten, kleuren en formaten 
in zowel shads als pluggen, poppers en dergelijke bij zich te hebben. 

INTRODUCTIE

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

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

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

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

Erkenning
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Stranden: Zeebaars maakt op en rond zandstranden jacht op voedsel; zeepieren, krabben en 
zandspieringen zijn daarbij de favoriete aassoorten bij het vissen op veel van die stranden. Zand-
spieringen graven zich in het zand in en komen pas in de nacht te voorschijn om op zoek te gaan 
naar voedsel, het vissen ‘s nachts met deze aassoort is dan ook vaak het meest productief. Je kunt 
de stranden meestal het best bevissen wanneer er een flinke branding staat, de golfslag schrobt de 
gravel en het zand schoon en het voedsel komt vrij te liggen.
Riviermondingen/lagunes: Zeebaarzen zijn liefhebbers van een sterke stroming, omdat het 
goede zwemmers zijn die hun standplaats kunnen behouden in de stroming en dan kleinere prooien 
oppakken wanneer deze langs gespoeld worden. Riviermondingen en lagunes, die onder water 
komen te staan met het stijgen van het water, kunnen topstekken zijn voor de zeebaars, omdat 
deze de trekbewegingen van hun prooien volgen in en uit de lagune en de sportvisser kan ze 
hierbij onderscheppen. Enkele welbekende voorbeelden van dit type wateren zijn de Bannow Bay 
in Wexford of de monding van de rivier de Inny in Waterville, er zijn langs de Ierse kust echter veel 
van dit soort gebieden te vinden.
Getijden: Zeebaarzen zijn actiever op jacht naar voedsel in perioden met een sterkere 
getijdenstroming, de beste tijden voor het vissen liggen dan ook vooral rond springtij bij een 
volle/nieuwe maan. De bewegingen van de getijden hebben ook hun invloed op de verschillende 
gebieden, omdat de zeebaars de voorkeur geeft aan bepaalde stekken bij laag water en aan 
andere stekken bij een gemiddelde waterstand en bij hoog water. Lokale kennis is doorgaans het 
best om te bepalen welke stekken goed bevist kunnen worden tijdens de verschillende momenten 
van het getijde. 
Aanlandige wind: Een goede, aanlandige wind kan een uitstekende visserij op zeebaars op-
leveren, omdat de kracht van de wind op de golven het water dicht onder de kust omwoelt. 
Dit omgewoelde water is rijk aan zuurstof, wat zeebaars aantrekt, en prooidieren raken er 
door gedesoriënteerd, waardoor ze gemakkelijk onderschept kunnen worden. Dit zijn perfecte 
omstandigheden voor de zeebaars om vol op jacht te gaan.
Dag/nacht: Zeebaars kan actief zijn gedurende de gehele 24 uurs cyclus, waarbij de 
schemerperiode ‘s morgens en ‘s avonds vaak beter dan gemiddelde resultaten oplevert, 
vooral wanneer dit samenvalt met een goede getijdenstroming. Wanneer je ertoe bereid bent 
om wat uurtjes slaap te missen, dan kan het vissen ‘s nachts zeer succesvol zijn en vaak levert 
dit de groter dan gemiddelde vissen op, die minder voorzichtig worden en dichter onder de 
kust gaan jagen in het donker. Het vissen ‘s nachts is soms de enige optie voor het bevissen 
van stranden waar vanaf overdag veel gezwommen en pootje gebaad wordt.
Indicatoren: Er zijn enkele tekenen waar je naar uit kunt kijken die een indicatie geven dat er 
zeebaars of de prooivis waarop zeebaars jacht maakt aanwezig is. Duikende vogels zoals 
Jan van Genten zijn doorgaans een aanwijzing dat er een school prooivis in het gebied 
aanwezig is en de zeebaars is dan meestal niet ver weg. Kolken en opspattend water of 
kleine prooivissen die door het wateroppervlak breken zijn een indicatie dat een roofvis 
op voedsel aan het jagen is en sportvissers dienen hun aandacht te concentreren op dat 
gebied. In helder water is soms zichtbaar dat zeebaars de kracht van de golven gebruikt 
om achter hun prooivissen aan te ‘surfen’. 

Wanneer je spreekt over het vissen op zeebaars met een Europese zeebaarsvisser, dan duurt het 
meestal niet lang voordat Ierland genoemd wordt in de conversatie. Dit is omdat Ierland bekend 
geworden is als een Mekka voor het sportvissen op zeebaars, een land dat door enthousiaste 
zeebaarsvissers uit geheel Europa bezocht wordt. 
Wat maakt Ierland tot een topstek voor het vissen op zeebaars? Een van de belangrijkste 
redenen is dat de zeebaars al vele jaren beschermd wordt in Ierland. Een verbod op het 
commercieel vissen op deze vissoort en restricties voor de recreatieve visserij, hebben het voor 
de zeebaarspopulaties mogelijk gemaakt om zich te herstellen na jaren van overbevissing. In de 
recente Europese regelgeving is het Ierse model op grotere schaal overgenomen, zeebaars is nu 
een beschermde vissoort in de gehele EU.
Een andere reden voor de status van Ierland als een hotspot voor zeebaars is de gevarieerde 
natuur van de 3000 kilometer lange kustlijn, die opgewarmd wordt door de wateren van de 
Golfstroom. Grenzend aan de Atlantische Oceaan in het westen en zuidwesten deel van het 
land, bestaat de kustlijn van Ierland uit een mix van inhammen, baaien, riffen, rotsen, kliffen en 
zandstranden. Veel hiervan bestaat uit ondiep water, wat een perfecte habitat betekent voor 
zeebaars die op zoek is naar voedsel. 
Er zijn natuurlijk meer redenen waarom Ierland een perfect land is voor een visvakantie. Ierland 
is een prachtig land en de landschappen langs de Ierse kustlijn kunnen adembenemend zijn, het 
maakt het tot een fantastische plek om tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving. Waar 
kun je, na een lange dag vissen (en wellicht zelfs een 70cm+ zeebaars), beter heen gaan om 

je vangsten te vieren dan naar een echte Ierse pub, waar je je visverhalen kunt delen onder 
het genot van een of twee grote glazen bier…
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je te helpen bij het plannen van je eerste 
Ierse zeebaarsavontuur. Je vindt hier een korte beschrijving van de visserij op zeebaars, wat 
gevolgd wordt door algemene informatie over het sportvissen en toeristische informatie. De 
uitklapbare kaart in deze brochure geeft een aantal van de verschillende gebieden langs 
de Ierse kustlijn aan, plus een aantal van de meer bekende gedeelten waar de zeebaars 
regelmatig te vinden is en waar ze bevist kan worden.

IERSE ZEEBAARS VINDEN
De zeebaars is rond de gehele kustlijn van Ierland te vinden, maar traditioneel is de visserij 
het best ten zuiden van een lijn die getrokken wordt tussen Dublin en Galway. Echter, omdat 
de temperaturen van het zeewater steeds verder oplopen, trekt de zeebaars in steeds grotere 
aantallen verder noordelijk en komen er nieuwe stekken binnen handbereik.
Zeebaars is een opportunistische roofvis en ze zijn constant in beweging, op zoek naar voedsel. 
Hierin schuilt ook het grootste probleem voor de zeebaarsvisser, ze moeten eerst gevonden worden 
bij hun rooftochten langs de kust op zoek naar hun volgende maaltijd. Lokale kennis is hierbij van 
groot belang, omdat de zeebaars vaak gebruik maakt van gebieden waar ze graag verblijven 
en op zoek gaan naar voedsel op bepaalde momenten van het getijde. Om deze reden raden we 
sportvissers aan die onbekend zijn met een bepaald gebied, om in eerste instantie gebruik te maken 
van de diensten van een visgids om op weg geholpen te worden. De gids kent de belangrijkste 
tijden/zones waarin de zeebaarzen op jacht zijn naar voedsel op de verschillende plekken, zo blijft 
je veel giswerk en verspilde tijd bespaard. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de diensten 
van een visgids, dan zijn hier elke aandachtspunten waarmee je gebieden kunt vinden waarin de 
zeebaars zich ophoudt:
Zeebaars is een vissoort van het ondiepe water, ze geven er de voorkeur aan relatief dicht onder 
de kust op jacht te gaan naar voedsel. Ze worden maar zelden gevangen op plekken op diep 
water, zodat de sportvisser het beste diep water kan mijden en zich concentreren op ondiepere 
gedeelten langs de kust.
Rotsen/riffen: Zeebaars jaagt graag in de hoekjes, inkepingen en geulen die gevormd worden 
wanneer gedeelten van de rotsige kustlijn en ondiepe riffen onder invloed komen van hoge golven 
op zee. Deze gebieden zijn vaak bedekt met dichte bedden aan zeewier en bieden zo goede 
schuilplaatsen voor prooidieren zoals krabben en kleine vissen. Zeebaars trekken met de getijden in 
en uit deze gebieden en kunnen vaak op korte afstand gehaakt worden, op soms maar een halve 
meter water. 

Voor het vissen met natuurlijk aas is een lichte strandhengel van 3,30 tot 4,20 meter met een 
werpvermogen tussen de 90 – 180 gram (strand) of 60 – 120 gram (riviermonding), in combina-
tie met een werpmolen of een werpreel in een maat 6500, gewoonlijk perfect te gebruiken. Het 
gebruik van een zo licht mogelijke hengel als dat de omstandigheden toelaten helpt bij het zien 
of voelen van de aanbeet. Een hele, gemonteerde krab en zeepieren of zagers werken goed op 
de surfstranden, voor het vissen in riviermondingen is zachte krab het favoriete aas.
De vliegenhengels die voor het vissen op zeebaars gebruikt worden zijn doorgaans 2,75 meter 
lang voor de lijnklasse #8 tot 10. Schietkoplijnen of torpedo (WF) vliegenlijnen in intermediate 
(zeer langzaam zinkend) en drijvende uitvoeringen zijn allround in te zetten. Het gebruik van 
een lijnmand is aan te bevelen om te voorkomen dat de vliegenlijn verstrikt raakt rond rotsen 
of je voeten door de golven. De te gebruiken kunstvliegen zijn doorgaans streamers in allerlei 
variaties, zoals Clousers, Deceivers en dergelijke, die gebonden zijn in diverse formaten en 
kleuren.

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en behouden, 
zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan worden. De meeste visserijen 
worden geconfronteerd met allerlei bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water 
en een illegale visserij, zaken die een negatieve impact hebben op de visbestanden. Om deze 
reden willen we alle sportvissers vragen om in overweging te nemen om ‘catch & release’ te 
praktiseren bij de meerderheid van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke uitzonderlijk 
grote vis vast op een foto en zet deze vervolgens voorzichtig terug in het water. Denk er aan: 
#CPRsavesfish.

VERDERE INFORMATIE
Informatie rondom het sportvissen

Deze gids biedt een basisintroductie voor het vissen op zeebaars in Ierland en geeft een 
opsomming van een aantal van de hotspots voor het sportvissen die je zou kunnen bezoeken. 
Er zijn echter nog een aantal hulpmiddelen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie 
rondom het sportvissen kunt vinden. Op de eerste plaats is er een speciale website voor de 
sportvisserij, die een uitgebreide informatie biedt over de verschillende visserijen/wateren en 
bedrijven die services aanbieden: 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. 

Veiligheid

Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende 
omstandigheden en gevaren die soms verborgen blijven. Verdrinking is een gevaar dat steeds 
op de loer ligt en je dient voor jezelf en je vismaten de grootste voorzichtigheid in acht te 
nemen.
• Denk s.v.p. aan de volgende zaken wanneer je gaat vissen:
• Draag een reddingsvest.
• Volg het advies op van waarschuwingsborden, vergunningen en mededelingen.
• Neem geen risico’s bij het wadend vissen of het vissen vanuit een boot, vanaf de oever of 

een zandbank.
• Controleer de weerberichten en getijdentabellen voordat je op pad gaat.
• Neem de tijd om het weer, het water en de omstandigheden rond de getijden te 

observeren tijdens het vissen.
• Ga niet alleen vissen of laat iemand weten waar je gaat vissen.
• Neem een volledig opgeladen mobiele telefoon mee in een waterdichte tas.
• Draag geschikte kleding en schoeisel.
Voor een meer gedetailleerde gids voor de veiligheid tijdens het vissen ga je naar:  
www.fishinginireland.info/safety.htm.

SEIZOENEN & REGLEMENTEN
In Ierland kan er het gehele jaar door op zeebaars gevist worden, maar er wordt met name in 
de periode vanaf april tot en met oktober op gevist. Langs de zuidkust wordt er echter ook in de 
winter met regelmaat zeebaars gevangen, waarbij het vissen met natuurlijk aas dan de meest 
productieve methode is. 
In recente jaren is de wetgeving rondom het vissen op zeebaars zo vaak veranderd 
dat het problematisch is om hierover richtlijnen te geven. Er kunnen restricties zijn voor 
het aantal en het formaat van de zeebaarzen die een sportvisser mee mag nemen en 
er kunnen ook gesloten tijden van toepassing zijn. Sportvissers dienen onze website  
http://fishinginireland.info/regulations.htm te checken voordat ze gaan vissen, om er zeker van 
te zijn dat ze op de hoogte zijn van de reglementen die op dat moment gelden. 

METHODEN
Het vissen met kunstaas is tegenwoordig de meest populaire methode om gericht op zeebaars te 
vissen en een hengel met een lengte tussen 2,40 en 3 meter, met een werpvermogen van 10 tot 
40 gram en voorzien van een goede werpmolen gevuld met gevlochten lijn met een trekkracht 
van 15 kg, is breed inzetbaar. Er is ontelbaar weel kunstaas beschikbaar voor het vissen op zee-
baars en de sportvisser dient een assortiment aan verschillende gewichten, kleuren en formaten 
in zowel shads als pluggen, poppers en dergelijke bij zich te hebben. 

INTRODUCTIE

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

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

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

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

Erkenning
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Stranden: Zeebaars maakt op en rond zandstranden jacht op voedsel; zeepieren, krabben en 
zandspieringen zijn daarbij de favoriete aassoorten bij het vissen op veel van die stranden. Zand-
spieringen graven zich in het zand in en komen pas in de nacht te voorschijn om op zoek te gaan 
naar voedsel, het vissen ‘s nachts met deze aassoort is dan ook vaak het meest productief. Je kunt 
de stranden meestal het best bevissen wanneer er een flinke branding staat, de golfslag schrobt de 
gravel en het zand schoon en het voedsel komt vrij te liggen.
Riviermondingen/lagunes: Zeebaarzen zijn liefhebbers van een sterke stroming, omdat het 
goede zwemmers zijn die hun standplaats kunnen behouden in de stroming en dan kleinere prooien 
oppakken wanneer deze langs gespoeld worden. Riviermondingen en lagunes, die onder water 
komen te staan met het stijgen van het water, kunnen topstekken zijn voor de zeebaars, omdat 
deze de trekbewegingen van hun prooien volgen in en uit de lagune en de sportvisser kan ze 
hierbij onderscheppen. Enkele welbekende voorbeelden van dit type wateren zijn de Bannow Bay 
in Wexford of de monding van de rivier de Inny in Waterville, er zijn langs de Ierse kust echter veel 
van dit soort gebieden te vinden.
Getijden: Zeebaarzen zijn actiever op jacht naar voedsel in perioden met een sterkere 
getijdenstroming, de beste tijden voor het vissen liggen dan ook vooral rond springtij bij een 
volle/nieuwe maan. De bewegingen van de getijden hebben ook hun invloed op de verschillende 
gebieden, omdat de zeebaars de voorkeur geeft aan bepaalde stekken bij laag water en aan 
andere stekken bij een gemiddelde waterstand en bij hoog water. Lokale kennis is doorgaans het 
best om te bepalen welke stekken goed bevist kunnen worden tijdens de verschillende momenten 
van het getijde. 
Aanlandige wind: Een goede, aanlandige wind kan een uitstekende visserij op zeebaars op-
leveren, omdat de kracht van de wind op de golven het water dicht onder de kust omwoelt. 
Dit omgewoelde water is rijk aan zuurstof, wat zeebaars aantrekt, en prooidieren raken er 
door gedesoriënteerd, waardoor ze gemakkelijk onderschept kunnen worden. Dit zijn perfecte 
omstandigheden voor de zeebaars om vol op jacht te gaan.
Dag/nacht: Zeebaars kan actief zijn gedurende de gehele 24 uurs cyclus, waarbij de 
schemerperiode ‘s morgens en ‘s avonds vaak beter dan gemiddelde resultaten oplevert, 
vooral wanneer dit samenvalt met een goede getijdenstroming. Wanneer je ertoe bereid bent 
om wat uurtjes slaap te missen, dan kan het vissen ‘s nachts zeer succesvol zijn en vaak levert 
dit de groter dan gemiddelde vissen op, die minder voorzichtig worden en dichter onder de 
kust gaan jagen in het donker. Het vissen ‘s nachts is soms de enige optie voor het bevissen 
van stranden waar vanaf overdag veel gezwommen en pootje gebaad wordt.
Indicatoren: Er zijn enkele tekenen waar je naar uit kunt kijken die een indicatie geven dat er 
zeebaars of de prooivis waarop zeebaars jacht maakt aanwezig is. Duikende vogels zoals 
Jan van Genten zijn doorgaans een aanwijzing dat er een school prooivis in het gebied 
aanwezig is en de zeebaars is dan meestal niet ver weg. Kolken en opspattend water of 
kleine prooivissen die door het wateroppervlak breken zijn een indicatie dat een roofvis 
op voedsel aan het jagen is en sportvissers dienen hun aandacht te concentreren op dat 
gebied. In helder water is soms zichtbaar dat zeebaars de kracht van de golven gebruikt 
om achter hun prooivissen aan te ‘surfen’. 

Wanneer je spreekt over het vissen op zeebaars met een Europese zeebaarsvisser, dan duurt het 
meestal niet lang voordat Ierland genoemd wordt in de conversatie. Dit is omdat Ierland bekend 
geworden is als een Mekka voor het sportvissen op zeebaars, een land dat door enthousiaste 
zeebaarsvissers uit geheel Europa bezocht wordt. 
Wat maakt Ierland tot een topstek voor het vissen op zeebaars? Een van de belangrijkste 
redenen is dat de zeebaars al vele jaren beschermd wordt in Ierland. Een verbod op het 
commercieel vissen op deze vissoort en restricties voor de recreatieve visserij, hebben het voor 
de zeebaarspopulaties mogelijk gemaakt om zich te herstellen na jaren van overbevissing. In de 
recente Europese regelgeving is het Ierse model op grotere schaal overgenomen, zeebaars is nu 
een beschermde vissoort in de gehele EU.
Een andere reden voor de status van Ierland als een hotspot voor zeebaars is de gevarieerde 
natuur van de 3000 kilometer lange kustlijn, die opgewarmd wordt door de wateren van de 
Golfstroom. Grenzend aan de Atlantische Oceaan in het westen en zuidwesten deel van het 
land, bestaat de kustlijn van Ierland uit een mix van inhammen, baaien, riffen, rotsen, kliffen en 
zandstranden. Veel hiervan bestaat uit ondiep water, wat een perfecte habitat betekent voor 
zeebaars die op zoek is naar voedsel. 
Er zijn natuurlijk meer redenen waarom Ierland een perfect land is voor een visvakantie. Ierland 
is een prachtig land en de landschappen langs de Ierse kustlijn kunnen adembenemend zijn, het 
maakt het tot een fantastische plek om tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving. Waar 
kun je, na een lange dag vissen (en wellicht zelfs een 70cm+ zeebaars), beter heen gaan om 

je vangsten te vieren dan naar een echte Ierse pub, waar je je visverhalen kunt delen onder 
het genot van een of twee grote glazen bier…
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je te helpen bij het plannen van je eerste 
Ierse zeebaarsavontuur. Je vindt hier een korte beschrijving van de visserij op zeebaars, wat 
gevolgd wordt door algemene informatie over het sportvissen en toeristische informatie. De 
uitklapbare kaart in deze brochure geeft een aantal van de verschillende gebieden langs 
de Ierse kustlijn aan, plus een aantal van de meer bekende gedeelten waar de zeebaars 
regelmatig te vinden is en waar ze bevist kan worden.

IERSE ZEEBAARS VINDEN
De zeebaars is rond de gehele kustlijn van Ierland te vinden, maar traditioneel is de visserij 
het best ten zuiden van een lijn die getrokken wordt tussen Dublin en Galway. Echter, omdat 
de temperaturen van het zeewater steeds verder oplopen, trekt de zeebaars in steeds grotere 
aantallen verder noordelijk en komen er nieuwe stekken binnen handbereik.
Zeebaars is een opportunistische roofvis en ze zijn constant in beweging, op zoek naar voedsel. 
Hierin schuilt ook het grootste probleem voor de zeebaarsvisser, ze moeten eerst gevonden worden 
bij hun rooftochten langs de kust op zoek naar hun volgende maaltijd. Lokale kennis is hierbij van 
groot belang, omdat de zeebaars vaak gebruik maakt van gebieden waar ze graag verblijven 
en op zoek gaan naar voedsel op bepaalde momenten van het getijde. Om deze reden raden we 
sportvissers aan die onbekend zijn met een bepaald gebied, om in eerste instantie gebruik te maken 
van de diensten van een visgids om op weg geholpen te worden. De gids kent de belangrijkste 
tijden/zones waarin de zeebaarzen op jacht zijn naar voedsel op de verschillende plekken, zo blijft 
je veel giswerk en verspilde tijd bespaard. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de diensten 
van een visgids, dan zijn hier elke aandachtspunten waarmee je gebieden kunt vinden waarin de 
zeebaars zich ophoudt:
Zeebaars is een vissoort van het ondiepe water, ze geven er de voorkeur aan relatief dicht onder 
de kust op jacht te gaan naar voedsel. Ze worden maar zelden gevangen op plekken op diep 
water, zodat de sportvisser het beste diep water kan mijden en zich concentreren op ondiepere 
gedeelten langs de kust.
Rotsen/riffen: Zeebaars jaagt graag in de hoekjes, inkepingen en geulen die gevormd worden 
wanneer gedeelten van de rotsige kustlijn en ondiepe riffen onder invloed komen van hoge golven 
op zee. Deze gebieden zijn vaak bedekt met dichte bedden aan zeewier en bieden zo goede 
schuilplaatsen voor prooidieren zoals krabben en kleine vissen. Zeebaars trekken met de getijden in 
en uit deze gebieden en kunnen vaak op korte afstand gehaakt worden, op soms maar een halve 
meter water. 

Voor het vissen met natuurlijk aas is een lichte strandhengel van 3,30 tot 4,20 meter met een 
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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 web-
site onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

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

Erkenning
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Stranden: Zeebaars maakt op en rond zandstranden jacht op voedsel; zeepieren, krabben en 
zandspieringen zijn daarbij de favoriete aassoorten bij het vissen op veel van die stranden. Zand-
spieringen graven zich in het zand in en komen pas in de nacht te voorschijn om op zoek te gaan 
naar voedsel, het vissen ‘s nachts met deze aassoort is dan ook vaak het meest productief. Je kunt 
de stranden meestal het best bevissen wanneer er een flinke branding staat, de golfslag schrobt de 
gravel en het zand schoon en het voedsel komt vrij te liggen.
Riviermondingen/lagunes: Zeebaarzen zijn liefhebbers van een sterke stroming, omdat het 
goede zwemmers zijn die hun standplaats kunnen behouden in de stroming en dan kleinere prooien 
oppakken wanneer deze langs gespoeld worden. Riviermondingen en lagunes, die onder water 
komen te staan met het stijgen van het water, kunnen topstekken zijn voor de zeebaars, omdat 
deze de trekbewegingen van hun prooien volgen in en uit de lagune en de sportvisser kan ze 
hierbij onderscheppen. Enkele welbekende voorbeelden van dit type wateren zijn de Bannow Bay 
in Wexford of de monding van de rivier de Inny in Waterville, er zijn langs de Ierse kust echter veel 
van dit soort gebieden te vinden.
Getijden: Zeebaarzen zijn actiever op jacht naar voedsel in perioden met een sterkere 
getijdenstroming, de beste tijden voor het vissen liggen dan ook vooral rond springtij bij een 
volle/nieuwe maan. De bewegingen van de getijden hebben ook hun invloed op de verschillende 
gebieden, omdat de zeebaars de voorkeur geeft aan bepaalde stekken bij laag water en aan 
andere stekken bij een gemiddelde waterstand en bij hoog water. Lokale kennis is doorgaans het 
best om te bepalen welke stekken goed bevist kunnen worden tijdens de verschillende momenten 
van het getijde. 
Aanlandige wind: Een goede, aanlandige wind kan een uitstekende visserij op zeebaars op-
leveren, omdat de kracht van de wind op de golven het water dicht onder de kust omwoelt. 
Dit omgewoelde water is rijk aan zuurstof, wat zeebaars aantrekt, en prooidieren raken er 
door gedesoriënteerd, waardoor ze gemakkelijk onderschept kunnen worden. Dit zijn perfecte 
omstandigheden voor de zeebaars om vol op jacht te gaan.
Dag/nacht: Zeebaars kan actief zijn gedurende de gehele 24 uurs cyclus, waarbij de 
schemerperiode ‘s morgens en ‘s avonds vaak beter dan gemiddelde resultaten oplevert, 
vooral wanneer dit samenvalt met een goede getijdenstroming. Wanneer je ertoe bereid bent 
om wat uurtjes slaap te missen, dan kan het vissen ‘s nachts zeer succesvol zijn en vaak levert 
dit de groter dan gemiddelde vissen op, die minder voorzichtig worden en dichter onder de 
kust gaan jagen in het donker. Het vissen ‘s nachts is soms de enige optie voor het bevissen 
van stranden waar vanaf overdag veel gezwommen en pootje gebaad wordt.
Indicatoren: Er zijn enkele tekenen waar je naar uit kunt kijken die een indicatie geven dat er 
zeebaars of de prooivis waarop zeebaars jacht maakt aanwezig is. Duikende vogels zoals 
Jan van Genten zijn doorgaans een aanwijzing dat er een school prooivis in het gebied 
aanwezig is en de zeebaars is dan meestal niet ver weg. Kolken en opspattend water of 
kleine prooivissen die door het wateroppervlak breken zijn een indicatie dat een roofvis 
op voedsel aan het jagen is en sportvissers dienen hun aandacht te concentreren op dat 
gebied. In helder water is soms zichtbaar dat zeebaars de kracht van de golven gebruikt 
om achter hun prooivissen aan te ‘surfen’. 

Wanneer je spreekt over het vissen op zeebaars met een Europese zeebaarsvisser, dan duurt het 
meestal niet lang voordat Ierland genoemd wordt in de conversatie. Dit is omdat Ierland bekend 
geworden is als een Mekka voor het sportvissen op zeebaars, een land dat door enthousiaste 
zeebaarsvissers uit geheel Europa bezocht wordt. 
Wat maakt Ierland tot een topstek voor het vissen op zeebaars? Een van de belangrijkste 
redenen is dat de zeebaars al vele jaren beschermd wordt in Ierland. Een verbod op het 
commercieel vissen op deze vissoort en restricties voor de recreatieve visserij, hebben het voor 
de zeebaarspopulaties mogelijk gemaakt om zich te herstellen na jaren van overbevissing. In de 
recente Europese regelgeving is het Ierse model op grotere schaal overgenomen, zeebaars is nu 
een beschermde vissoort in de gehele EU.
Een andere reden voor de status van Ierland als een hotspot voor zeebaars is de gevarieerde 
natuur van de 3000 kilometer lange kustlijn, die opgewarmd wordt door de wateren van de 
Golfstroom. Grenzend aan de Atlantische Oceaan in het westen en zuidwesten deel van het 
land, bestaat de kustlijn van Ierland uit een mix van inhammen, baaien, riffen, rotsen, kliffen en 
zandstranden. Veel hiervan bestaat uit ondiep water, wat een perfecte habitat betekent voor 
zeebaars die op zoek is naar voedsel. 
Er zijn natuurlijk meer redenen waarom Ierland een perfect land is voor een visvakantie. Ierland 
is een prachtig land en de landschappen langs de Ierse kustlijn kunnen adembenemend zijn, het 
maakt het tot een fantastische plek om tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving. Waar 
kun je, na een lange dag vissen (en wellicht zelfs een 70cm+ zeebaars), beter heen gaan om 

je vangsten te vieren dan naar een echte Ierse pub, waar je je visverhalen kunt delen onder 
het genot van een of twee grote glazen bier…
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je te helpen bij het plannen van je eerste 
Ierse zeebaarsavontuur. Je vindt hier een korte beschrijving van de visserij op zeebaars, wat 
gevolgd wordt door algemene informatie over het sportvissen en toeristische informatie. De 
uitklapbare kaart in deze brochure geeft een aantal van de verschillende gebieden langs 
de Ierse kustlijn aan, plus een aantal van de meer bekende gedeelten waar de zeebaars 
regelmatig te vinden is en waar ze bevist kan worden.

IERSE ZEEBAARS VINDEN
De zeebaars is rond de gehele kustlijn van Ierland te vinden, maar traditioneel is de visserij 
het best ten zuiden van een lijn die getrokken wordt tussen Dublin en Galway. Echter, omdat 
de temperaturen van het zeewater steeds verder oplopen, trekt de zeebaars in steeds grotere 
aantallen verder noordelijk en komen er nieuwe stekken binnen handbereik.
Zeebaars is een opportunistische roofvis en ze zijn constant in beweging, op zoek naar voedsel. 
Hierin schuilt ook het grootste probleem voor de zeebaarsvisser, ze moeten eerst gevonden worden 
bij hun rooftochten langs de kust op zoek naar hun volgende maaltijd. Lokale kennis is hierbij van 
groot belang, omdat de zeebaars vaak gebruik maakt van gebieden waar ze graag verblijven 
en op zoek gaan naar voedsel op bepaalde momenten van het getijde. Om deze reden raden we 
sportvissers aan die onbekend zijn met een bepaald gebied, om in eerste instantie gebruik te maken 
van de diensten van een visgids om op weg geholpen te worden. De gids kent de belangrijkste 
tijden/zones waarin de zeebaarzen op jacht zijn naar voedsel op de verschillende plekken, zo blijft 
je veel giswerk en verspilde tijd bespaard. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de diensten 
van een visgids, dan zijn hier elke aandachtspunten waarmee je gebieden kunt vinden waarin de 
zeebaars zich ophoudt:
Zeebaars is een vissoort van het ondiepe water, ze geven er de voorkeur aan relatief dicht onder 
de kust op jacht te gaan naar voedsel. Ze worden maar zelden gevangen op plekken op diep 
water, zodat de sportvisser het beste diep water kan mijden en zich concentreren op ondiepere 
gedeelten langs de kust.
Rotsen/riffen: Zeebaars jaagt graag in de hoekjes, inkepingen en geulen die gevormd worden 
wanneer gedeelten van de rotsige kustlijn en ondiepe riffen onder invloed komen van hoge golven 
op zee. Deze gebieden zijn vaak bedekt met dichte bedden aan zeewier en bieden zo goede 
schuilplaatsen voor prooidieren zoals krabben en kleine vissen. Zeebaars trekken met de getijden in 
en uit deze gebieden en kunnen vaak op korte afstand gehaakt worden, op soms maar een halve 
meter water. 

Voor het vissen met natuurlijk aas is een lichte strandhengel van 3,30 tot 4,20 meter met een 
werpvermogen tussen de 90 – 180 gram (strand) of 60 – 120 gram (riviermonding), in combina-
tie met een werpmolen of een werpreel in een maat 6500, gewoonlijk perfect te gebruiken. Het 
gebruik van een zo licht mogelijke hengel als dat de omstandigheden toelaten helpt bij het zien 
of voelen van de aanbeet. Een hele, gemonteerde krab en zeepieren of zagers werken goed op 
de surfstranden, voor het vissen in riviermondingen is zachte krab het favoriete aas.
De vliegenhengels die voor het vissen op zeebaars gebruikt worden zijn doorgaans 2,75 meter 
lang voor de lijnklasse #8 tot 10. Schietkoplijnen of torpedo (WF) vliegenlijnen in intermediate 
(zeer langzaam zinkend) en drijvende uitvoeringen zijn allround in te zetten. Het gebruik van 
een lijnmand is aan te bevelen om te voorkomen dat de vliegenlijn verstrikt raakt rond rotsen 
of je voeten door de golven. De te gebruiken kunstvliegen zijn doorgaans streamers in allerlei 
variaties, zoals Clousers, Deceivers en dergelijke, die gebonden zijn in diverse formaten en 
kleuren.

CATCH & RELEASE
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen en behouden, 
zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan worden. De meeste visserijen 
worden geconfronteerd met allerlei bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water 
en een illegale visserij, zaken die een negatieve impact hebben op de visbestanden. Om deze 
reden willen we alle sportvissers vragen om in overweging te nemen om ‘catch & release’ te 
praktiseren bij de meerderheid van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke uitzonderlijk 
grote vis vast op een foto en zet deze vervolgens voorzichtig terug in het water. Denk er aan: 
#CPRsavesfish.

VERDERE INFORMATIE
Informatie rondom het sportvissen

Deze gids biedt een basisintroductie voor het vissen op zeebaars in Ierland en geeft een 
opsomming van een aantal van de hotspots voor het sportvissen die je zou kunnen bezoeken. 
Er zijn echter nog een aantal hulpmiddelen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie 
rondom het sportvissen kunt vinden. Op de eerste plaats is er een speciale website voor de 
sportvisserij, die een uitgebreide informatie biedt over de verschillende visserijen/wateren en 
bedrijven die services aanbieden: 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. 

Veiligheid

Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende 
omstandigheden en gevaren die soms verborgen blijven. Verdrinking is een gevaar dat steeds 
op de loer ligt en je dient voor jezelf en je vismaten de grootste voorzichtigheid in acht te 
nemen.
• Denk s.v.p. aan de volgende zaken wanneer je gaat vissen:
• Draag een reddingsvest.
• Volg het advies op van waarschuwingsborden, vergunningen en mededelingen.
• Neem geen risico’s bij het wadend vissen of het vissen vanuit een boot, vanaf de oever of 

een zandbank.
• Controleer de weerberichten en getijdentabellen voordat je op pad gaat.
• Neem de tijd om het weer, het water en de omstandigheden rond de getijden te 

observeren tijdens het vissen.
• Ga niet alleen vissen of laat iemand weten waar je gaat vissen.
• Neem een volledig opgeladen mobiele telefoon mee in een waterdichte tas.
• Draag geschikte kleding en schoeisel.
Voor een meer gedetailleerde gids voor de veiligheid tijdens het vissen ga je naar:  
www.fishinginireland.info/safety.htm.

SEIZOENEN & REGLEMENTEN
In Ierland kan er het gehele jaar door op zeebaars gevist worden, maar er wordt met name in 
de periode vanaf april tot en met oktober op gevist. Langs de zuidkust wordt er echter ook in de 
winter met regelmaat zeebaars gevangen, waarbij het vissen met natuurlijk aas dan de meest 
productieve methode is. 
In recente jaren is de wetgeving rondom het vissen op zeebaars zo vaak veranderd 
dat het problematisch is om hierover richtlijnen te geven. Er kunnen restricties zijn voor 
het aantal en het formaat van de zeebaarzen die een sportvisser mee mag nemen en 
er kunnen ook gesloten tijden van toepassing zijn. Sportvissers dienen onze website  
http://fishinginireland.info/regulations.htm te checken voordat ze gaan vissen, om er zeker van 
te zijn dat ze op de hoogte zijn van de reglementen die op dat moment gelden. 

METHODEN
Het vissen met kunstaas is tegenwoordig de meest populaire methode om gericht op zeebaars te 
vissen en een hengel met een lengte tussen 2,40 en 3 meter, met een werpvermogen van 10 tot 
40 gram en voorzien van een goede werpmolen gevuld met gevlochten lijn met een trekkracht 
van 15 kg, is breed inzetbaar. Er is ontelbaar weel kunstaas beschikbaar voor het vissen op zee-
baars en de sportvisser dient een assortiment aan verschillende gewichten, kleuren en formaten 
in zowel shads als pluggen, poppers en dergelijke bij zich te hebben. 

INTRODUCTIE

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

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

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

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

De oostkust van Ierland (A) kijkt uit over de Ierse Zee en heeft te maken met kleinere getijdenverschillen en doorgaans lagere watertemperaturen dan de zuid- en westkust. De zeebaars is aanwezig langs de gehele oostkust, maar doorgaans in kleinere aantallen dan langs de zuid-/zuidwestkust. 
De kustlijn wordt gekarakteriseerd door grote stranden die onderbroken worden door kleine rotsachtige uitsteeksels. Traditioneel is het vissen met natuurlijk aas ‘s nachts vanaf de stranden altijd de meest succesvolle methode geweest. In recente jaren is het vissen met de vliegenhengel en met 
kunstaas nabij de rotsgedeelten meer populair geworden en dit heeft onder de juiste omstandigheden ook mooie vangsten aan zeebaars opgeleverd. Ten noorden van Dublin zijn Carlingford Lough, Port Beach en de monding van de rivier de Boyne bekende stekken die regelmatig zeebaars 
opleveren voor de kunstaasvissers. Ten zuiden van Dublin kunnen kunstaas-/vliegvissers vissen vanaf de rotsachtige plekken in het zuiden van Wicklow en het noorden van Wexford, de grote stranden in het zuiden van Wexford zijn meer geschikt voor het vissen met natuurlijk aas in de nachtelijke 
uren. In de richting van het meest zuidelijke uiteinde van de kustlijn, van Rosslare Harbour tot Carnsore Point, komt zeebaars de laatste jaren steeds meer voor en er zijn langs deze strook een aantal stekken die goed met natuurlijk aas en kunstaas bevist kunnen worden. De helderheid van het 
water langs een groot deel van de oostkust kan een issue zijn voor de kunstaas- en vliegvissers, met name na een periode met wind uit het oosten.
Westwaarts, tussen Carnsore Point en de riviermonding in Waterford (B), wordt de kustlijn meer afwisselend omdat de stranden kleiner worden en de rotsbodems een meer dominante rol gaan spelen. Dit is een perfect milieu voor de zeebaars en ze kunnen langs de gehele kustlijn gevangen 
worden, er liggen bekende stekken bij Cullenstown, Bannow Bay en aan beide zijden van de Hook Peninsula. 
Voorbij de monding bij Waterford, vanaf Tramore tot zo ver als Dungarvan (C), kom je in een van de meest bekende kustgebieden voor het vissen op zeebaars van Europa. De Copper Coast, die zich naar het westen uitstrekt van Tramore naar Dungarvan, is een complex netwerk van ondiep 
water, rotsen, riffen, geulen, beschutte plekken en stormstranden. Het is bekend geworden door de artikelen van bekende zeebaarsvissers zoals Henry Gilbey, die hier jaar na jaar naar toe gereisd zijn om een topvisserij te beleven in een wilde en schitterende setting. Sportvissers hebben hier 
keuze te over en hoewel de stekken bij Kilfarrasey, Annestown en Bunmahon zeer bekend zijn, zijn er volop even goede, naamloze plekken die het bevissen waard zijn. Het is een gebied dat de avontuurlijke, verkennende sportvisser zal belonen. Maar hier is een waarschuwing op zijn plaats, 
het opkomende getijde kan tot tegen de vaak steile kliffen komen en zo onvoorzichtige sportvissers insluiten. Sportvissers die niet bekend zijn met een bepaald gebied kunnen de riffen het best bevissen met vallend water, dit om bekend te worden met de ligging van het land en je moet steeds 
voorzichtig blijven, de veranderende getijden en omstandigheden in het oog houden. Juist ten westen van de Copper Coast ligt de drukke plaats Dungarvan, waar de naar het oosten gerichte Dungarvan Bay geflankeerd wordt door de drie kilometer lange Cunnigar landtong. Er zijn oesterbedden 
langs het gehele oostelijke deel van de landtong, die schuilplaatsen en jachtgronden bieden voor de zeebaars en die bevist kunnen worden door voorzichtig wadend te werpen of, beter nog, werpend vanuit een kleine boot. 
Vanaf Dungarvan in westelijke richting naar Ballycotton (D) wordt de bodem minder rotsachtig en hier vind je ook een paar grotere stranden en de monding van de rivier de Blackwater bij Youghal. Deze stranden, zoals Ardmore, Garyvoe en Whiting Bay, staan er om bekend om records van 
veel verschillende vissoorten op te kunnen leveren en ze kunnen ook grote zeebaars opleveren, vooral wanneer er ‘s nachts gevist wordt met natuurlijk aas en er een goede branding staat. Er is hier ook geen tekort aan rotsen om te bevissen, met bekende plekken zoals de Black Rocks nabij 
Ardmore, het rif bij Ballinwilling of een van de andere rotsachtige uitsteeksels er tussen. 
Ten westen van Ballycotton vind je een van de meest prominente kenmerken van de zuidkust van Ierland, Cork Harbour (E) is een van de grootste natuurlijke havens ter wereld en biedt een beschut milieu voor talloze vissoorten. De haven, die alleen bij een zeer sterke wind niet bevist kan worden, 
is het centrum van een drukke recreatieve visserij en zeebaars, die hier in grote aantallen kunnen verzamelen, vormt daarbij een van de belangrijkste vissoorten waarop gevist wordt. De visserij op zeebaars in de haven wordt voornamelijk gedaan vanuit boten en het vissen met kunstaas of 
kunstvliegen zijn de meest populaire methoden. Er zijn kleine self-drive boten te huur ter plaatse of, als alternatief, er zijn ook een aantal gidsen beschikbaar die het vissen vanuit een boot aanbieden voor mensen die liever niet zelf een boot besturen. 
Eenmaal in West Cork (F) heeft de kracht van de Atlantische Oceaan een groter effect en de de kustlijn wordt hier meer ingekeept. Kleine stranden zijn de norm en deze worden onderbroken door rotsachtige landtongen en baaien. De belangrijkste gedeelten voor het vissen op zeebaars liggen 
bij Courtmacsherry en Clonakilty, waarbij er gevist wordt 
in de riviermondingen en vanaf de rotsachtige plekken en 
in de kleine baaien in het gebied. Er zijn self-drive boten 
te huur in Courtmacsherry waarmee je het gebied uitge-
breid kunt verkennen, daarnaast zijn er ook een aantal 
visgidsen actief in dit gebied, waarmee vanaf de oever 
of vanuit een boot gevist kan worden. 
Ten westen van Clonakilty wordt de kustlijn steiler, met 
meer kliffen en diep water dan het ondiepe water waar 
de zeebaars de voorkeur aan geeft. Dit type kustlijn met 
dieper water strekt zich uit tot helemaal rond de zuid-
westpunt van Ierland, tot aan Kenmare in Kerry. Hoewel 
de zeebaars aanwezig is op veel locaties, is dit gedeelte 
van de kust meer geschikt voor vissoorten die de voor-
keur geven aan diep water, zoals pollak en lipvis; het 
gebied staat niet bekend als een topstek voor zeebaars. 
Het vissen met natuurlijk aas vanaf de stranden dichtbij 
riviermondingen zal waarschijnlijk nog de beste resultaten 
opleveren. 
Zowel de Iveragg (G) als de Dingle (H) schiereilanden in 
Kerry bieden een terugkeer naar de ondiepe waterge-
bieden waar de zeebaars zich thuis voelt en het zal geen 
verrassing zijn dat een aantal van de meest bekende zee-
baarsstekken van Ierland hier te vinden zijn. De zeebaars 
wordt hier gezien als een vissoort die het gehele jaar door 
gevangen kan worden en ze worden ook met regelmaat 
gehaakt tijdens de wintermaanden. Bij de punt van het Ive-
ragh schiereiland bevat Waterville Bay een groot aantal 
zeebaarsstekken, met zowel stranden als gedeelten met 
een rotsbodem; de meest bekende is de monding van de 
Inny in het centrum van de baai. De zeebaarzen komen hier 
samen om op kleinere vissoorten te jagen, terwijl ze in en 
uit de riviermonding gaan met de getijden. De zeebaars is 
ook te vinden in de baaien, inhammen en stranden rond de 
plaats Caherciveen ten noorden van Waterville.
Tegenover elkaar liggend in de uitgestrekte Dingle Bay, 
kunnen de twee landtongen van Rossbeigh en Inch een 
uitstekende strandvisserij bieden op zeebaars. Verder-
op langs het schiereiland zijn ook Trabeg op de zuidkust, 
Ballinrannig, Brandon Bay (diverse stekken) en de Castle-
gregory stroom bekende zeebaarsstekken. 
Ten noorden van Tralee (I) wordt zeebaars gevangen vanaf 
stekken rond Fenit, Barrow Harbour en Carrahane, wanneer 
de getijdenstroming in en uit de verschillende kanaalsys-
temen gedrukt wordt. Verder naar het noorden kan kun-
staasvissen vanaf de uitstekende rotsen van Black Rock en 
het strandvissen vanaf Ballyheigue Strand goede resultaten 
opleveren, net als het bevissen van Ballybunnion strand.
County Clare (J), bekend van de Cliffs of Moher, wordt 
vaak over het hoofd gezien wanneer het gaat om de zee-
baars, maar ze zijn hier aanwezig in goede aantallen voor 
sportvissers die er tijd en energie in willen steken. Aan de 
noordzijde van de monding van de Shannon, bij het begin 
van Poulnasherry Bay aan de westelijke kant en bij Querrin 
zal ook zeebaars opleveren. Aan de andere kant van het 
schiereiland wordt zeebaars gevonden bij Kilkee, Doughmo-
re Strand (waar het Ierse record zeebaars gevangen werd) 
en bij Spanish Point. Noord Clare is meer bekend voor de 
visserij op diep water, maar wanneer je gedeelten kunt vin-
den met ondieper water, dan zal hier zeker zeebaars aan-
wezig zijn. Dergelijke gebieden zijn te vinden bij de stranden 
rond Doolin, Trawee en Fanore.
Galway Bay (K) wordt algemeen gezien als het meest noor-
delijke gebied voor een productieve visserij op zeebaars 
aan de westkust en hoewel er door lokale sportvissers met 
succes op zeebaars gevist wordt, zijn ze zeker niet algemeen 
aanwezig. Sportvissers die op zoek zijn naar zeebaars in dit 
gebied, kunnen zich het best concentreren op de ondiepe 
wateren rond Ballyvaughan en het kanaal bij Newquay op 
de zuidelijke kust, terwijl op het noordelijke gedeelte stekken 
bij Seaweed Point en Barna Beach productief kunnen zijn. De 
herfst is doorgaans de beste periode, omdat het samenvalt 
met de aanwezigheid van sprot en makreel dicht onder de 
kust.
Verder naar het noorden wordt slechts af en toe zeebaars 
gevangen, zoals van de surfstranden van Mayo zoals Whi-
testrand, Carrowniskey en het Mullet schiereiland. Donegal 
werd lang beschouwd als een wildernis voor zeebaars, maar 
in de afgelopen jaren worden ze hier in grotere aantallen 
aangetroffen, helemaal tot aan de surfstranden in het noor-
den van Donegal.

IERLAND/
NOORD-IERLAND
Het Ierse eiland bestaat uit twee verschillende landen: de 
Ierse Republiek (ook bekend als Eire of Southern Ireland) 
en Noord-Ierland, dat onderdeel uitmaakt van de UK. Het 
resultaat hiervan is dat er drie aparte agentschappen zijn 
die het vissen controleren op het Ierse eiland: Inland Fisheries 
Ireland (IFI) die het overgrote deel van het vissen in de 
Ierse Reupliek onder haar hoede heeft, het Department of 
Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) die het 
grootste deel van de visserij in Noord-ierland beheert en de 
Loughs Agency, die het vissen op de watersystemen van de 
Foyle en Carlingford onder haar hoede heeft. Deze wateren 
zijn te vinden langs de grens van Noord-Ierland met de Ierse 
Republiek en zijn gemarkeerd op bijgaande kaart.
Deze brochure bevat alleen informatie betreffende het 
vissen in wateren die onder controle zijn bij de IFI in Ierland. 
Sportvissers die aan de slag willen in wateren die door de 
Loughs Agency of DAERA gecontroleerd worden vinden alle 
noodzakelijk informatie op de volgende websites:
DAERA: www.nidirect.gov.uk/information-and- 
services/outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.ufishireland.org
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For a Google map, scan the 
QR code or use the following web link: 
https://goo.gl/ty3pLf
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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




