
veel van de westerse zeeforelloughs is ook erg productief in de zomermaanden, het driftend vissen 
met een team van natte vliegen kan soms een zeer hectische sport opleveren en op veel loughs heb 
je altijd kans op het haken van een zalm als bonusvis. 
In september zijn de zeeforelrivieren en -loughs goed gevuld met vis en, vooropgesteld dat de 
omstandigheden goed zijn, kan het vissen er uitstekend zijn tot aan het eind van het seizoen. Het 
seizoen sluit op de meeste rivieren op 30 september, omdat de zeeforellen nu paaigedrag gaan 
vertonen, maar op sommige rivieren mag er ook in het eerste deel van oktober nog op zeeforel 
gevist worden.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn smal volgens de internationale normen en ze kunnen dan ook bevist worden 
met relatief licht materiaal. Niet té licht echter, omdat er altijd kans is op het haken van een zalm 
tijdens het vissen op zeeforel. Voor het vliegvissen is een hengel van 2,75 meter voor de lijnklasse 
#5 of 6 prima geschikt voor het vissen op zeeforel op de rivieren. Op de meren, bij het vissen uit 
een driftende boot, is een langere vliegenhengel noodzakelijk, een hengel van 3 of 3,30 meter voor 
de lijnklasse #6 of 7 is hiervoor ideaal te gebruiken. Bij het vissen in de riviermondingen kan het 
noodzakelijk zijn om te kiezen voor een strakkere hengel, dit vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
wind, een hengel van 2,75 of 3 meter voor de lijnklasse #8 of 9 is hier meer geschikt voor. De 
kunstvliegen voor de rivier zijn gebonden op haken in de maten 10 – 14 en vaak vind je wat zilveren 
accenten in het patroon; Teal Blue & Silver, Peter Ross, Alexandra, Silver Invicta zijn stuk voor stuk 
goede keuzes. De kunstvliegen voor de meren zijn beschikbaar in de maten 8 – 14 en in een groot 
aantal verschillende modellen, tot de favorieten behoren Green Peters, Bumbles en Silver 
Daddies. Zeeforel heeft ook een voorliefde voor zwarte kunstvliegen en een  Connemara 
Black, Black Pennell of Bibio werkt zowel op de rivieren als op de meren. Op zee werken 
vooral kunstvliegen die kleine vissen en garnalen imiteren goed.
Voor het kunstaasvissen, het slepend vissen of het vissen met natuurlijk aas op de rivieren 
en meren is een werphengel met een lengte van 2,40 tot 3 meter met een werpvermogen 
tot 40 gram een goede keuze; voor het vissen met zandspieringen of ander natuurlijk 
aas vanaf de kust op zoutwater is wellicht een wat zwaardere uitrusting noodzakelijk. Op 
zoutwater werken spinners en kunstaas zoals de Tasmanian Devil vaak goed, net als klein 
zeebaarskunstaas zoals de Kilty Killer en de Dexter Wedge. Op het zoete water is een 
kleine Toby-lepel of een Mepps-spinner een goede keuze. Het vissen met natuurlijk aas op 
zoutwater vergt gewoonlijk het gebruik van zandspiering of een makreelstrip als aas, dit 
omdat de zeeforellen met name jacht maken op kleine vissen.
Een ademend waadpak met goede waadschoenen, een waadjack en een waadstok zijn 
noodzakelijk op veel rivieren omdat het water vanaf de oever vaak moeilijk toegankelijk 
is en wadend vissen is doorgaans ook de meest productieve manier van vissen.

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het visseizoen voor zeeforel varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt gaan vissen. 
In sommige gebieden gaat het vissen al op 1 januari van start en het visseizoen kan, af-
hankelijk van de locatie, doorlopen tot 12 oktober. Wanneer je vist in een riviermonding, 
dan is het visseizoen voor die rivier van toepassing. Wanneer je kustgebieden bevist, dan 
moet je nagaan in welk stroomgebied of district je je bevindt, dit omdat het seizoen voor 
sommige kustgebieden bepaald wordt door het district of het stroomgebied van een 

Zeeforel is een trekkende vorm van de bruine forel of beekforel – het gaat hierbij om een en 
dezelfde vissoort, maar in veel rivieren zijn de forellen genetisch zo geprogrammeerd dat ze 
naar zee trekken wanneer ze een of twee jaar oud zijn, net als zalm. In tegenstelling tot de 
zalm, leggen ze geen grote afstanden af in de oceaan, ze voeden zich in hoofdzaak langs de 
kustlijn en in de riviermondingen. Ze kunnen naar het zoete water terugkeren als jonge, nog niet 
volwassen vissen met gewichten van 220 tot 450 gram, of als volwassen vissen met gewichten 
vanaf 700 gram tot ruim 1,4 kilogram; ze lijken daarbij naar wens in en uit het zoete water 
op te kunnen trekken en weg te kunnen zwemmen. De genetische karaktereigenschap om naar 
zee te trekken lijkt verband te houden met de milieuomstandigheden in de rivier waarin de vis 
opgroeit. Op rivieren met een lage PH en weinig voedingsstoffen, en daardoor weinig groei-
mogelijkheden, zul je daarbij eerder een zeeforelpopulatie aantreffen. Het voedselaanbod 
in zee is veel rijker en forellen die naar zee trekken hebben daarbij een competitief voordeel 
tegenover de vissen die in deze stroomgebieden op het zoete water blijven. De westkust van 
Ierland wordt gedomineerd door een zure, ondoorlatende basislaag en veengrond, veel van 
de rivieren langs deze kustlijn hebben een bestand aan zeeforel. Er zijn een aantal rivieren 
langs de oostkust die eveneens zeeforel bevatten. Deze rivieren, die uitmonden in de Ierse Zee, 
produceren over het algemeen grotere vissen dan die aan de westkust, net als de rivieren in 
Wales aan de overzijde van de Ierse Zee. 
De Ierse zeeforellen zijn volledig wild en bieden de sportvisser dan ook een echte test van hun 
vaardigheden. Er wordt geen vis uitgezet op de rivieren en hoewel dit de visserij wat uitdagen-
der maakt, is er niets te vergelijken met de vangst van wilde vissen in een wilde, ruige omgeving.

De zeeforel kan gevangen worden op rivieren, in meren (loughs), in de riviermondingen en langs 
de open kustlijn. Zoals het geval is bij de zalm, lijkt de zeeforel te stoppen met voedsel tot zich 
nemen wanneer ze terugkeren op het zoete water, alhoewel ze soms toch wel weer voedsel tot zich 
lijken te nemen; over het algemeen zijn ze eerder geneigd een kunstvlieg te pakken dan de zalm. 
Vliegvissen, kunstaasvissen en vissen met natuurlijk aas zijn stuk voor stuk goede methoden voor het 
vissen op zeeforel. Hoewel er op veel rivieren alleen met de kunstvlieg gevist mag worden (fly only), 
zijn de andere methoden zeer productief in zee, waar de vis veel actiever op zoek is naar voedsel.
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je op weg te helpen bij je Ierse zeeforel-visavontuur. 
Je vindt hierin een korte beschrijving van de basistechnieken voor het vissen op zeeforel in Ierland, 
terwijl de uitklapbare kaart een aantal van de belangrijkste zeeforelwateren weergeeft.

SEIZOENEN
Het vroegste deel van het seizoen in maart en april wordt doorgaans gekarakteriseerd door koud 
weer en koud water. In deze periode van het jaar zijn de meeste zeeforellen nog in het zoute 
water, langs de open kustlijn of in de riviermondingen en het is de moeite waard om je pogingen 
te concentreren op die gebieden. Het vissen met de werphengel met een strip makreelvlees of 
een zandspiering vanaf de surfstranden in het westen en in de grote, beschutte riviermondingen is 
doorgaans een productieve aanpak, hoewel je met kunstaas en kunstvliegen ook zeker af en toe 
vis kunt haken.
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, dan worden de vissen ook actiever en 
beginnen ze het zoete water op te trekken. Sommige rivieren krijgen al in mei de eerste ‘run’ aan 
zeeforel, de meeste rivieren krijgen de eerste, grote scholen optrekkende zeeforellen in juni. Het 
vissen langs de kust is nog steeds erg productief, sommige vissen azen erg actief om maar genoeg 
energie te verzamelen voor hun migratie stroomopwaarts. De smolts van de zeeforel hebben in deze 
periode gewoonlijk hun reis naar zee volbracht en ze verschijnen nu ook steeds meer in de vangsten 
omdat ze snel aan gewicht toenemen; deze vissen dienen echter snel uitgedrild en direct weer te-
ruggezet te worden, liefst zonder ze in de hand te nemen bij het onthaken. Verder stroomopwaarts 
trekken vissen de rivieren op en de meren in, hier komt het vliegvissen nu echt tot haar recht. Bij 
donker, zwaarbewolkt weer kan het vissen op de rivier overdag wel vis opleveren, maar het vissen 
‘s nachts is doorgaans meer productief.
Wanneer we verder gaan naar de maanden juli en augustus, dan nemen de runs aan vissen op 
de rivieren nog verder toe, tegen eind augustus zijn de meeste vissen die in een bepaald jaar de 
migratie stroomopwaarts zullen maken wel in het zoete water. Het vissen ‘s nachts op de rivieren 
kan in deze tijd van het jaar zeer productief zijn, de vissen zijn minder schuw en pakken graag de 
kunstvlieg in het donker. Het vissen ‘s nachts kan een magische ervaring zijn, waarbij je regelmatig 
ontmoetingen hebt met wilde dieren zoals otters, vossen en vleermuizen. Daarnaast is het drillen van 
een vis van een mooi formaat in het aardedonker een heel aparte sensatie. Het loughstijl vissen op 

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
In de Ierse Republiek moet je een staatsvergunning aanschaffen voor het vissen op zeeforel, of je 
nu op het zoete water vist of op zee. Het zeeforelvissen op rivieren en meren wordt doorgaans 
beheerd door een plaatselijke hengelsportvereniging die de visrechten pacht op enkele kilometers 
van een rivier en dagvergunningen beschikbaar stelt aan bezoekende sportvissers, of, als alter-
natief, door privé-eigenaren die eveneens vergunningen verkopen. Deze dagvergunningen kosten 
doorgaans tussen de € 20 en € 120 en kun in de meeste gevallen ter plaatse aangeschaft worden.

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

MEER INFORMATIE

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

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandig-
heden 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.

bepaalde rivier. Let er op dat je ook op de hoogte moet zijn van de status van dat moment van 
het visgebied/district (Er mag vis meegenomen worden/Alleen Catch & Release/Gesloten voor 
het vissen) en ook van het verbod om vissen groter dan 40 centimeter mee te nemen, waar dit 
van toepassing is. 
Kijk voor meer informatie op: http://www.fishinginireland.info/salmon/seatroutsea.htm.

REGLEMENTEN
• Wanneer je vist op zeeforel in Ierland, dan zijn de volgende voorschriften van toepassing:
• Een staatsvergunning is noodzakelijk om op zeeforel te mogen vissen (zie volgende sectie).
• Alle zeeforel die gevangen wordt (inclusief ‘kelts’ (afgepaaide vissen op weg naar zee) en 

‘baggots’ (vrouwtjesvis vol met volgroeid kuit)), moet genoteerd worden in het logboek en 
alle zeeforel met een lengte boven de 40 centimeter die meegenomen wordt, moet van een 
merkje voorzien worden.

• Het is een overtreding om zeeforel te doden in de Galway, Connemara en Ballinakill Fis-
hery Districts, inclusief op zee vanaf Hags Head in County Clare tot Clew Bay (en op veel 
wateren die in Clew Bay stromen), in het Bangor Fishery District ten zuiden van een lijn 
getrokken van oost naar west door Achill Head.

• Het is verboden om met de hengel gevangen zalm of zeeforel met een lengte boven de 40 
cm te verkopen tussen 1 januari en 31 oktober.

• Limiet van het aantal zeeforellen dat meegenomen mag worden – sportvissers mogen slechts 
drie zeeforellen behouden binnen een periode van 24 uur (op open rivieren). 

INTRODUCTIE

• 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 obser-

veren 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. 

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 008 
Foto’s geleverd door: Lindsey Clarke, Christin Breuker, Markus Müller, Shane O’Reilly  Dan 
Lynch & Rudy vanDuijnhoven. 
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. 
ZEEFORELVISSEN 

IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish
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zijn de andere methoden zeer productief in zee, waar de vis veel actiever op zoek is naar voedsel.
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je op weg te helpen bij je Ierse zeeforel-visavontuur. 
Je vindt hierin een korte beschrijving van de basistechnieken voor het vissen op zeeforel in Ierland, 
terwijl de uitklapbare kaart een aantal van de belangrijkste zeeforelwateren weergeeft.

SEIZOENEN
Het vroegste deel van het seizoen in maart en april wordt doorgaans gekarakteriseerd door koud 
weer en koud water. In deze periode van het jaar zijn de meeste zeeforellen nog in het zoute 
water, langs de open kustlijn of in de riviermondingen en het is de moeite waard om je pogingen 
te concentreren op die gebieden. Het vissen met de werphengel met een strip makreelvlees of 
een zandspiering vanaf de surfstranden in het westen en in de grote, beschutte riviermondingen is 
doorgaans een productieve aanpak, hoewel je met kunstaas en kunstvliegen ook zeker af en toe 
vis kunt haken.
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, dan worden de vissen ook actiever en 
beginnen ze het zoete water op te trekken. Sommige rivieren krijgen al in mei de eerste ‘run’ aan 
zeeforel, de meeste rivieren krijgen de eerste, grote scholen optrekkende zeeforellen in juni. Het 
vissen langs de kust is nog steeds erg productief, sommige vissen azen erg actief om maar genoeg 
energie te verzamelen voor hun migratie stroomopwaarts. De smolts van de zeeforel hebben in deze 
periode gewoonlijk hun reis naar zee volbracht en ze verschijnen nu ook steeds meer in de vangsten 
omdat ze snel aan gewicht toenemen; deze vissen dienen echter snel uitgedrild en direct weer te-
ruggezet te worden, liefst zonder ze in de hand te nemen bij het onthaken. Verder stroomopwaarts 
trekken vissen de rivieren op en de meren in, hier komt het vliegvissen nu echt tot haar recht. Bij 
donker, zwaarbewolkt weer kan het vissen op de rivier overdag wel vis opleveren, maar het vissen 
‘s nachts is doorgaans meer productief.
Wanneer we verder gaan naar de maanden juli en augustus, dan nemen de runs aan vissen op 
de rivieren nog verder toe, tegen eind augustus zijn de meeste vissen die in een bepaald jaar de 
migratie stroomopwaarts zullen maken wel in het zoete water. Het vissen ‘s nachts op de rivieren 
kan in deze tijd van het jaar zeer productief zijn, de vissen zijn minder schuw en pakken graag de 
kunstvlieg in het donker. Het vissen ‘s nachts kan een magische ervaring zijn, waarbij je regelmatig 
ontmoetingen hebt met wilde dieren zoals otters, vossen en vleermuizen. Daarnaast is het drillen van 
een vis van een mooi formaat in het aardedonker een heel aparte sensatie. Het loughstijl vissen op 

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
In de Ierse Republiek moet je een staatsvergunning aanschaffen voor het vissen op zeeforel, of je 
nu op het zoete water vist of op zee. Het zeeforelvissen op rivieren en meren wordt doorgaans 
beheerd door een plaatselijke hengelsportvereniging die de visrechten pacht op enkele kilometers 
van een rivier en dagvergunningen beschikbaar stelt aan bezoekende sportvissers, of, als alter-
natief, door privé-eigenaren die eveneens vergunningen verkopen. Deze dagvergunningen kosten 
doorgaans tussen de € 20 en € 120 en kun in de meeste gevallen ter plaatse aangeschaft worden.

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

MEER INFORMATIE

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

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandig-
heden 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.

bepaalde rivier. Let er op dat je ook op de hoogte moet zijn van de status van dat moment van 
het visgebied/district (Er mag vis meegenomen worden/Alleen Catch & Release/Gesloten voor 
het vissen) en ook van het verbod om vissen groter dan 40 centimeter mee te nemen, waar dit 
van toepassing is. 
Kijk voor meer informatie op: http://www.fishinginireland.info/salmon/seatroutsea.htm.

REGLEMENTEN
• Wanneer je vist op zeeforel in Ierland, dan zijn de volgende voorschriften van toepassing:
• Een staatsvergunning is noodzakelijk om op zeeforel te mogen vissen (zie volgende sectie).
• Alle zeeforel die gevangen wordt (inclusief ‘kelts’ (afgepaaide vissen op weg naar zee) en 

‘baggots’ (vrouwtjesvis vol met volgroeid kuit)), moet genoteerd worden in het logboek en 
alle zeeforel met een lengte boven de 40 centimeter die meegenomen wordt, moet van een 
merkje voorzien worden.

• Het is een overtreding om zeeforel te doden in de Galway, Connemara en Ballinakill Fis-
hery Districts, inclusief op zee vanaf Hags Head in County Clare tot Clew Bay (en op veel 
wateren die in Clew Bay stromen), in het Bangor Fishery District ten zuiden van een lijn 
getrokken van oost naar west door Achill Head.

• Het is verboden om met de hengel gevangen zalm of zeeforel met een lengte boven de 40 
cm te verkopen tussen 1 januari en 31 oktober.

• Limiet van het aantal zeeforellen dat meegenomen mag worden – sportvissers mogen slechts 
drie zeeforellen behouden binnen een periode van 24 uur (op open rivieren). 

INTRODUCTIE

• 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 obser-

veren 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. 

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 008 
Foto’s geleverd door: Lindsey Clarke, Christin Breuker, Markus Müller, Shane O’Reilly  Dan 
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de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.

Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. ZEEFORELVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish
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veel van de westerse zeeforelloughs is ook erg productief in de zomermaanden, het driftend vissen 
met een team van natte vliegen kan soms een zeer hectische sport opleveren en op veel loughs heb 
je altijd kans op het haken van een zalm als bonusvis. 
In september zijn de zeeforelrivieren en -loughs goed gevuld met vis en, vooropgesteld dat de 
omstandigheden goed zijn, kan het vissen er uitstekend zijn tot aan het eind van het seizoen. Het 
seizoen sluit op de meeste rivieren op 30 september, omdat de zeeforellen nu paaigedrag gaan 
vertonen, maar op sommige rivieren mag er ook in het eerste deel van oktober nog op zeeforel 
gevist worden.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn smal volgens de internationale normen en ze kunnen dan ook bevist worden 
met relatief licht materiaal. Niet té licht echter, omdat er altijd kans is op het haken van een zalm 
tijdens het vissen op zeeforel. Voor het vliegvissen is een hengel van 2,75 meter voor de lijnklasse 
#5 of 6 prima geschikt voor het vissen op zeeforel op de rivieren. Op de meren, bij het vissen uit 
een driftende boot, is een langere vliegenhengel noodzakelijk, een hengel van 3 of 3,30 meter voor 
de lijnklasse #6 of 7 is hiervoor ideaal te gebruiken. Bij het vissen in de riviermondingen kan het 
noodzakelijk zijn om te kiezen voor een strakkere hengel, dit vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
wind, een hengel van 2,75 of 3 meter voor de lijnklasse #8 of 9 is hier meer geschikt voor. De 
kunstvliegen voor de rivier zijn gebonden op haken in de maten 10 – 14 en vaak vind je wat zilveren 
accenten in het patroon; Teal Blue & Silver, Peter Ross, Alexandra, Silver Invicta zijn stuk voor stuk 
goede keuzes. De kunstvliegen voor de meren zijn beschikbaar in de maten 8 – 14 en in een groot 
aantal verschillende modellen, tot de favorieten behoren Green Peters, Bumbles en Silver 
Daddies. Zeeforel heeft ook een voorliefde voor zwarte kunstvliegen en een  Connemara 
Black, Black Pennell of Bibio werkt zowel op de rivieren als op de meren. Op zee werken 
vooral kunstvliegen die kleine vissen en garnalen imiteren goed.
Voor het kunstaasvissen, het slepend vissen of het vissen met natuurlijk aas op de rivieren 
en meren is een werphengel met een lengte van 2,40 tot 3 meter met een werpvermogen 
tot 40 gram een goede keuze; voor het vissen met zandspieringen of ander natuurlijk 
aas vanaf de kust op zoutwater is wellicht een wat zwaardere uitrusting noodzakelijk. Op 
zoutwater werken spinners en kunstaas zoals de Tasmanian Devil vaak goed, net als klein 
zeebaarskunstaas zoals de Kilty Killer en de Dexter Wedge. Op het zoete water is een 
kleine Toby-lepel of een Mepps-spinner een goede keuze. Het vissen met natuurlijk aas op 
zoutwater vergt gewoonlijk het gebruik van zandspiering of een makreelstrip als aas, dit 
omdat de zeeforellen met name jacht maken op kleine vissen.
Een ademend waadpak met goede waadschoenen, een waadjack en een waadstok zijn 
noodzakelijk op veel rivieren omdat het water vanaf de oever vaak moeilijk toegankelijk 
is en wadend vissen is doorgaans ook de meest productieve manier van vissen.

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het visseizoen voor zeeforel varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt gaan vissen. 
In sommige gebieden gaat het vissen al op 1 januari van start en het visseizoen kan, af-
hankelijk van de locatie, doorlopen tot 12 oktober. Wanneer je vist in een riviermonding, 
dan is het visseizoen voor die rivier van toepassing. Wanneer je kustgebieden bevist, dan 
moet je nagaan in welk stroomgebied of district je je bevindt, dit omdat het seizoen voor 
sommige kustgebieden bepaald wordt door het district of het stroomgebied van een 

Zeeforel is een trekkende vorm van de bruine forel of beekforel – het gaat hierbij om een en 
dezelfde vissoort, maar in veel rivieren zijn de forellen genetisch zo geprogrammeerd dat ze 
naar zee trekken wanneer ze een of twee jaar oud zijn, net als zalm. In tegenstelling tot de 
zalm, leggen ze geen grote afstanden af in de oceaan, ze voeden zich in hoofdzaak langs de 
kustlijn en in de riviermondingen. Ze kunnen naar het zoete water terugkeren als jonge, nog niet 
volwassen vissen met gewichten van 220 tot 450 gram, of als volwassen vissen met gewichten 
vanaf 700 gram tot ruim 1,4 kilogram; ze lijken daarbij naar wens in en uit het zoete water 
op te kunnen trekken en weg te kunnen zwemmen. De genetische karaktereigenschap om naar 
zee te trekken lijkt verband te houden met de milieuomstandigheden in de rivier waarin de vis 
opgroeit. Op rivieren met een lage PH en weinig voedingsstoffen, en daardoor weinig groei-
mogelijkheden, zul je daarbij eerder een zeeforelpopulatie aantreffen. Het voedselaanbod 
in zee is veel rijker en forellen die naar zee trekken hebben daarbij een competitief voordeel 
tegenover de vissen die in deze stroomgebieden op het zoete water blijven. De westkust van 
Ierland wordt gedomineerd door een zure, ondoorlatende basislaag en veengrond, veel van 
de rivieren langs deze kustlijn hebben een bestand aan zeeforel. Er zijn een aantal rivieren 
langs de oostkust die eveneens zeeforel bevatten. Deze rivieren, die uitmonden in de Ierse Zee, 
produceren over het algemeen grotere vissen dan die aan de westkust, net als de rivieren in 
Wales aan de overzijde van de Ierse Zee. 
De Ierse zeeforellen zijn volledig wild en bieden de sportvisser dan ook een echte test van hun 
vaardigheden. Er wordt geen vis uitgezet op de rivieren en hoewel dit de visserij wat uitdagen-
der maakt, is er niets te vergelijken met de vangst van wilde vissen in een wilde, ruige omgeving.

De zeeforel kan gevangen worden op rivieren, in meren (loughs), in de riviermondingen en langs 
de open kustlijn. Zoals het geval is bij de zalm, lijkt de zeeforel te stoppen met voedsel tot zich 
nemen wanneer ze terugkeren op het zoete water, alhoewel ze soms toch wel weer voedsel tot zich 
lijken te nemen; over het algemeen zijn ze eerder geneigd een kunstvlieg te pakken dan de zalm. 
Vliegvissen, kunstaasvissen en vissen met natuurlijk aas zijn stuk voor stuk goede methoden voor het 
vissen op zeeforel. Hoewel er op veel rivieren alleen met de kunstvlieg gevist mag worden (fly only), 
zijn de andere methoden zeer productief in zee, waar de vis veel actiever op zoek is naar voedsel.
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je op weg te helpen bij je Ierse zeeforel-visavontuur. 
Je vindt hierin een korte beschrijving van de basistechnieken voor het vissen op zeeforel in Ierland, 
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ontmoetingen hebt met wilde dieren zoals otters, vossen en vleermuizen. Daarnaast is het drillen van 
een vis van een mooi formaat in het aardedonker een heel aparte sensatie. Het loughstijl vissen op 
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Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n manier 
dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

www.leavenotraceireland.org

Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandig-
heden 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.

bepaalde rivier. Let er op dat je ook op de hoogte moet zijn van de status van dat moment van 
het visgebied/district (Er mag vis meegenomen worden/Alleen Catch & Release/Gesloten voor 
het vissen) en ook van het verbod om vissen groter dan 40 centimeter mee te nemen, waar dit 
van toepassing is. 
Kijk voor meer informatie op: http://www.fishinginireland.info/salmon/seatroutsea.htm.

REGLEMENTEN
• Wanneer je vist op zeeforel in Ierland, dan zijn de volgende voorschriften van toepassing:
• Een staatsvergunning is noodzakelijk om op zeeforel te mogen vissen (zie volgende sectie).
• Alle zeeforel die gevangen wordt (inclusief ‘kelts’ (afgepaaide vissen op weg naar zee) en 

‘baggots’ (vrouwtjesvis vol met volgroeid kuit)), moet genoteerd worden in het logboek en 
alle zeeforel met een lengte boven de 40 centimeter die meegenomen wordt, moet van een 
merkje voorzien worden.

• Het is een overtreding om zeeforel te doden in de Galway, Connemara en Ballinakill Fis-
hery Districts, inclusief op zee vanaf Hags Head in County Clare tot Clew Bay (en op veel 
wateren die in Clew Bay stromen), in het Bangor Fishery District ten zuiden van een lijn 
getrokken van oost naar west door Achill Head.

• Het is verboden om met de hengel gevangen zalm of zeeforel met een lengte boven de 40 
cm te verkopen tussen 1 januari en 31 oktober.

• Limiet van het aantal zeeforellen dat meegenomen mag worden – sportvissers mogen slechts 
drie zeeforellen behouden binnen een periode van 24 uur (op open rivieren). 

INTRODUCTIE

• 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 obser-

veren 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. 

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

Disclaimer
Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van deze 
publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland kan 
geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze brochu-
re. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden gevaarlijk 
zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed persoonlijk 
te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor publieke 
aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablissement of 
operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.
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QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info
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veel van de westerse zeeforelloughs is ook erg productief in de zomermaanden, het driftend vissen 
met een team van natte vliegen kan soms een zeer hectische sport opleveren en op veel loughs heb 
je altijd kans op het haken van een zalm als bonusvis. 
In september zijn de zeeforelrivieren en -loughs goed gevuld met vis en, vooropgesteld dat de 
omstandigheden goed zijn, kan het vissen er uitstekend zijn tot aan het eind van het seizoen. Het 
seizoen sluit op de meeste rivieren op 30 september, omdat de zeeforellen nu paaigedrag gaan 
vertonen, maar op sommige rivieren mag er ook in het eerste deel van oktober nog op zeeforel 
gevist worden.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn smal volgens de internationale normen en ze kunnen dan ook bevist worden 
met relatief licht materiaal. Niet té licht echter, omdat er altijd kans is op het haken van een zalm 
tijdens het vissen op zeeforel. Voor het vliegvissen is een hengel van 2,75 meter voor de lijnklasse 
#5 of 6 prima geschikt voor het vissen op zeeforel op de rivieren. Op de meren, bij het vissen uit 
een driftende boot, is een langere vliegenhengel noodzakelijk, een hengel van 3 of 3,30 meter voor 
de lijnklasse #6 of 7 is hiervoor ideaal te gebruiken. Bij het vissen in de riviermondingen kan het 
noodzakelijk zijn om te kiezen voor een strakkere hengel, dit vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
wind, een hengel van 2,75 of 3 meter voor de lijnklasse #8 of 9 is hier meer geschikt voor. De 
kunstvliegen voor de rivier zijn gebonden op haken in de maten 10 – 14 en vaak vind je wat zilveren 
accenten in het patroon; Teal Blue & Silver, Peter Ross, Alexandra, Silver Invicta zijn stuk voor stuk 
goede keuzes. De kunstvliegen voor de meren zijn beschikbaar in de maten 8 – 14 en in een groot 
aantal verschillende modellen, tot de favorieten behoren Green Peters, Bumbles en Silver 
Daddies. Zeeforel heeft ook een voorliefde voor zwarte kunstvliegen en een  Connemara 
Black, Black Pennell of Bibio werkt zowel op de rivieren als op de meren. Op zee werken 
vooral kunstvliegen die kleine vissen en garnalen imiteren goed.
Voor het kunstaasvissen, het slepend vissen of het vissen met natuurlijk aas op de rivieren 
en meren is een werphengel met een lengte van 2,40 tot 3 meter met een werpvermogen 
tot 40 gram een goede keuze; voor het vissen met zandspieringen of ander natuurlijk 
aas vanaf de kust op zoutwater is wellicht een wat zwaardere uitrusting noodzakelijk. Op 
zoutwater werken spinners en kunstaas zoals de Tasmanian Devil vaak goed, net als klein 
zeebaarskunstaas zoals de Kilty Killer en de Dexter Wedge. Op het zoete water is een 
kleine Toby-lepel of een Mepps-spinner een goede keuze. Het vissen met natuurlijk aas op 
zoutwater vergt gewoonlijk het gebruik van zandspiering of een makreelstrip als aas, dit 
omdat de zeeforellen met name jacht maken op kleine vissen.
Een ademend waadpak met goede waadschoenen, een waadjack en een waadstok zijn 
noodzakelijk op veel rivieren omdat het water vanaf de oever vaak moeilijk toegankelijk 
is en wadend vissen is doorgaans ook de meest productieve manier van vissen.

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het visseizoen voor zeeforel varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt gaan vissen. 
In sommige gebieden gaat het vissen al op 1 januari van start en het visseizoen kan, af-
hankelijk van de locatie, doorlopen tot 12 oktober. Wanneer je vist in een riviermonding, 
dan is het visseizoen voor die rivier van toepassing. Wanneer je kustgebieden bevist, dan 
moet je nagaan in welk stroomgebied of district je je bevindt, dit omdat het seizoen voor 
sommige kustgebieden bepaald wordt door het district of het stroomgebied van een 

Zeeforel is een trekkende vorm van de bruine forel of beekforel – het gaat hierbij om een en 
dezelfde vissoort, maar in veel rivieren zijn de forellen genetisch zo geprogrammeerd dat ze 
naar zee trekken wanneer ze een of twee jaar oud zijn, net als zalm. In tegenstelling tot de 
zalm, leggen ze geen grote afstanden af in de oceaan, ze voeden zich in hoofdzaak langs de 
kustlijn en in de riviermondingen. Ze kunnen naar het zoete water terugkeren als jonge, nog niet 
volwassen vissen met gewichten van 220 tot 450 gram, of als volwassen vissen met gewichten 
vanaf 700 gram tot ruim 1,4 kilogram; ze lijken daarbij naar wens in en uit het zoete water 
op te kunnen trekken en weg te kunnen zwemmen. De genetische karaktereigenschap om naar 
zee te trekken lijkt verband te houden met de milieuomstandigheden in de rivier waarin de vis 
opgroeit. Op rivieren met een lage PH en weinig voedingsstoffen, en daardoor weinig groei-
mogelijkheden, zul je daarbij eerder een zeeforelpopulatie aantreffen. Het voedselaanbod 
in zee is veel rijker en forellen die naar zee trekken hebben daarbij een competitief voordeel 
tegenover de vissen die in deze stroomgebieden op het zoete water blijven. De westkust van 
Ierland wordt gedomineerd door een zure, ondoorlatende basislaag en veengrond, veel van 
de rivieren langs deze kustlijn hebben een bestand aan zeeforel. Er zijn een aantal rivieren 
langs de oostkust die eveneens zeeforel bevatten. Deze rivieren, die uitmonden in de Ierse Zee, 
produceren over het algemeen grotere vissen dan die aan de westkust, net als de rivieren in 
Wales aan de overzijde van de Ierse Zee. 
De Ierse zeeforellen zijn volledig wild en bieden de sportvisser dan ook een echte test van hun 
vaardigheden. Er wordt geen vis uitgezet op de rivieren en hoewel dit de visserij wat uitdagen-
der maakt, is er niets te vergelijken met de vangst van wilde vissen in een wilde, ruige omgeving.

De zeeforel kan gevangen worden op rivieren, in meren (loughs), in de riviermondingen en langs 
de open kustlijn. Zoals het geval is bij de zalm, lijkt de zeeforel te stoppen met voedsel tot zich 
nemen wanneer ze terugkeren op het zoete water, alhoewel ze soms toch wel weer voedsel tot zich 
lijken te nemen; over het algemeen zijn ze eerder geneigd een kunstvlieg te pakken dan de zalm. 
Vliegvissen, kunstaasvissen en vissen met natuurlijk aas zijn stuk voor stuk goede methoden voor het 
vissen op zeeforel. Hoewel er op veel rivieren alleen met de kunstvlieg gevist mag worden (fly only), 
zijn de andere methoden zeer productief in zee, waar de vis veel actiever op zoek is naar voedsel.
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je op weg te helpen bij je Ierse zeeforel-visavontuur. 
Je vindt hierin een korte beschrijving van de basistechnieken voor het vissen op zeeforel in Ierland, 
terwijl de uitklapbare kaart een aantal van de belangrijkste zeeforelwateren weergeeft.

SEIZOENEN
Het vroegste deel van het seizoen in maart en april wordt doorgaans gekarakteriseerd door koud 
weer en koud water. In deze periode van het jaar zijn de meeste zeeforellen nog in het zoute 
water, langs de open kustlijn of in de riviermondingen en het is de moeite waard om je pogingen 
te concentreren op die gebieden. Het vissen met de werphengel met een strip makreelvlees of 
een zandspiering vanaf de surfstranden in het westen en in de grote, beschutte riviermondingen is 
doorgaans een productieve aanpak, hoewel je met kunstaas en kunstvliegen ook zeker af en toe 
vis kunt haken.
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, dan worden de vissen ook actiever en 
beginnen ze het zoete water op te trekken. Sommige rivieren krijgen al in mei de eerste ‘run’ aan 
zeeforel, de meeste rivieren krijgen de eerste, grote scholen optrekkende zeeforellen in juni. Het 
vissen langs de kust is nog steeds erg productief, sommige vissen azen erg actief om maar genoeg 
energie te verzamelen voor hun migratie stroomopwaarts. De smolts van de zeeforel hebben in deze 
periode gewoonlijk hun reis naar zee volbracht en ze verschijnen nu ook steeds meer in de vangsten 
omdat ze snel aan gewicht toenemen; deze vissen dienen echter snel uitgedrild en direct weer te-
ruggezet te worden, liefst zonder ze in de hand te nemen bij het onthaken. Verder stroomopwaarts 
trekken vissen de rivieren op en de meren in, hier komt het vliegvissen nu echt tot haar recht. Bij 
donker, zwaarbewolkt weer kan het vissen op de rivier overdag wel vis opleveren, maar het vissen 
‘s nachts is doorgaans meer productief.
Wanneer we verder gaan naar de maanden juli en augustus, dan nemen de runs aan vissen op 
de rivieren nog verder toe, tegen eind augustus zijn de meeste vissen die in een bepaald jaar de 
migratie stroomopwaarts zullen maken wel in het zoete water. Het vissen ‘s nachts op de rivieren 
kan in deze tijd van het jaar zeer productief zijn, de vissen zijn minder schuw en pakken graag de 
kunstvlieg in het donker. Het vissen ‘s nachts kan een magische ervaring zijn, waarbij je regelmatig 
ontmoetingen hebt met wilde dieren zoals otters, vossen en vleermuizen. Daarnaast is het drillen van 
een vis van een mooi formaat in het aardedonker een heel aparte sensatie. Het loughstijl vissen op 

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
In de Ierse Republiek moet je een staatsvergunning aanschaffen voor het vissen op zeeforel, of je 
nu op het zoete water vist of op zee. Het zeeforelvissen op rivieren en meren wordt doorgaans 
beheerd door een plaatselijke hengelsportvereniging die de visrechten pacht op enkele kilometers 
van een rivier en dagvergunningen beschikbaar stelt aan bezoekende sportvissers, of, als alter-
natief, door privé-eigenaren die eveneens vergunningen verkopen. Deze dagvergunningen kosten 
doorgaans tussen de € 20 en € 120 en kun in de meeste gevallen ter plaatse aangeschaft worden.

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

MEER INFORMATIE

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

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

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

Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te vissen – 
gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet maar onthaak 
deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.
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Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandig-
heden 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.

bepaalde rivier. Let er op dat je ook op de hoogte moet zijn van de status van dat moment van 
het visgebied/district (Er mag vis meegenomen worden/Alleen Catch & Release/Gesloten voor 
het vissen) en ook van het verbod om vissen groter dan 40 centimeter mee te nemen, waar dit 
van toepassing is. 
Kijk voor meer informatie op: http://www.fishinginireland.info/salmon/seatroutsea.htm.
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• Alle zeeforel die gevangen wordt (inclusief ‘kelts’ (afgepaaide vissen op weg naar zee) en 

‘baggots’ (vrouwtjesvis vol met volgroeid kuit)), moet genoteerd worden in het logboek en 
alle zeeforel met een lengte boven de 40 centimeter die meegenomen wordt, moet van een 
merkje voorzien worden.

• Het is een overtreding om zeeforel te doden in de Galway, Connemara en Ballinakill Fis-
hery Districts, inclusief op zee vanaf Hags Head in County Clare tot Clew Bay (en op veel 
wateren die in Clew Bay stromen), in het Bangor Fishery District ten zuiden van een lijn 
getrokken van oost naar west door Achill Head.

• Het is verboden om met de hengel gevangen zalm of zeeforel met een lengte boven de 40 
cm te verkopen tussen 1 januari en 31 oktober.

• Limiet van het aantal zeeforellen dat meegenomen mag worden – sportvissers mogen slechts 
drie zeeforellen behouden binnen een periode van 24 uur (op open rivieren). 
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• 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 obser-

veren 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. 

Bioveiligheid
Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestan-
den aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan ook 
al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar Ierland 
om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/
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Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van deze 
publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland kan 
geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze brochu-
re. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden gevaarlijk 
zijn en bepaalde risico’s inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed persoonlijk 
te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor publieke 
aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablissement of 
operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.
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veel van de westerse zeeforelloughs is ook erg productief in de zomermaanden, het driftend vissen 
met een team van natte vliegen kan soms een zeer hectische sport opleveren en op veel loughs heb 
je altijd kans op het haken van een zalm als bonusvis. 
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omstandigheden goed zijn, kan het vissen er uitstekend zijn tot aan het eind van het seizoen. Het 
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vertonen, maar op sommige rivieren mag er ook in het eerste deel van oktober nog op zeeforel 
gevist worden.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn smal volgens de internationale normen en ze kunnen dan ook bevist worden 
met relatief licht materiaal. Niet té licht echter, omdat er altijd kans is op het haken van een zalm 
tijdens het vissen op zeeforel. Voor het vliegvissen is een hengel van 2,75 meter voor de lijnklasse 
#5 of 6 prima geschikt voor het vissen op zeeforel op de rivieren. Op de meren, bij het vissen uit 
een driftende boot, is een langere vliegenhengel noodzakelijk, een hengel van 3 of 3,30 meter voor 
de lijnklasse #6 of 7 is hiervoor ideaal te gebruiken. Bij het vissen in de riviermondingen kan het 
noodzakelijk zijn om te kiezen voor een strakkere hengel, dit vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
wind, een hengel van 2,75 of 3 meter voor de lijnklasse #8 of 9 is hier meer geschikt voor. De 
kunstvliegen voor de rivier zijn gebonden op haken in de maten 10 – 14 en vaak vind je wat zilveren 
accenten in het patroon; Teal Blue & Silver, Peter Ross, Alexandra, Silver Invicta zijn stuk voor stuk 
goede keuzes. De kunstvliegen voor de meren zijn beschikbaar in de maten 8 – 14 en in een groot 
aantal verschillende modellen, tot de favorieten behoren Green Peters, Bumbles en Silver 
Daddies. Zeeforel heeft ook een voorliefde voor zwarte kunstvliegen en een  Connemara 
Black, Black Pennell of Bibio werkt zowel op de rivieren als op de meren. Op zee werken 
vooral kunstvliegen die kleine vissen en garnalen imiteren goed.
Voor het kunstaasvissen, het slepend vissen of het vissen met natuurlijk aas op de rivieren 
en meren is een werphengel met een lengte van 2,40 tot 3 meter met een werpvermogen 
tot 40 gram een goede keuze; voor het vissen met zandspieringen of ander natuurlijk 
aas vanaf de kust op zoutwater is wellicht een wat zwaardere uitrusting noodzakelijk. Op 
zoutwater werken spinners en kunstaas zoals de Tasmanian Devil vaak goed, net als klein 
zeebaarskunstaas zoals de Kilty Killer en de Dexter Wedge. Op het zoete water is een 
kleine Toby-lepel of een Mepps-spinner een goede keuze. Het vissen met natuurlijk aas op 
zoutwater vergt gewoonlijk het gebruik van zandspiering of een makreelstrip als aas, dit 
omdat de zeeforellen met name jacht maken op kleine vissen.
Een ademend waadpak met goede waadschoenen, een waadjack en een waadstok zijn 
noodzakelijk op veel rivieren omdat het water vanaf de oever vaak moeilijk toegankelijk 
is en wadend vissen is doorgaans ook de meest productieve manier van vissen.

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het visseizoen voor zeeforel varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt gaan vissen. 
In sommige gebieden gaat het vissen al op 1 januari van start en het visseizoen kan, af-
hankelijk van de locatie, doorlopen tot 12 oktober. Wanneer je vist in een riviermonding, 
dan is het visseizoen voor die rivier van toepassing. Wanneer je kustgebieden bevist, dan 
moet je nagaan in welk stroomgebied of district je je bevindt, dit omdat het seizoen voor 
sommige kustgebieden bepaald wordt door het district of het stroomgebied van een 

Zeeforel is een trekkende vorm van de bruine forel of beekforel – het gaat hierbij om een en 
dezelfde vissoort, maar in veel rivieren zijn de forellen genetisch zo geprogrammeerd dat ze 
naar zee trekken wanneer ze een of twee jaar oud zijn, net als zalm. In tegenstelling tot de 
zalm, leggen ze geen grote afstanden af in de oceaan, ze voeden zich in hoofdzaak langs de 
kustlijn en in de riviermondingen. Ze kunnen naar het zoete water terugkeren als jonge, nog niet 
volwassen vissen met gewichten van 220 tot 450 gram, of als volwassen vissen met gewichten 
vanaf 700 gram tot ruim 1,4 kilogram; ze lijken daarbij naar wens in en uit het zoete water 
op te kunnen trekken en weg te kunnen zwemmen. De genetische karaktereigenschap om naar 
zee te trekken lijkt verband te houden met de milieuomstandigheden in de rivier waarin de vis 
opgroeit. Op rivieren met een lage PH en weinig voedingsstoffen, en daardoor weinig groei-
mogelijkheden, zul je daarbij eerder een zeeforelpopulatie aantreffen. Het voedselaanbod 
in zee is veel rijker en forellen die naar zee trekken hebben daarbij een competitief voordeel 
tegenover de vissen die in deze stroomgebieden op het zoete water blijven. De westkust van 
Ierland wordt gedomineerd door een zure, ondoorlatende basislaag en veengrond, veel van 
de rivieren langs deze kustlijn hebben een bestand aan zeeforel. Er zijn een aantal rivieren 
langs de oostkust die eveneens zeeforel bevatten. Deze rivieren, die uitmonden in de Ierse Zee, 
produceren over het algemeen grotere vissen dan die aan de westkust, net als de rivieren in 
Wales aan de overzijde van de Ierse Zee. 
De Ierse zeeforellen zijn volledig wild en bieden de sportvisser dan ook een echte test van hun 
vaardigheden. Er wordt geen vis uitgezet op de rivieren en hoewel dit de visserij wat uitdagen-
der maakt, is er niets te vergelijken met de vangst van wilde vissen in een wilde, ruige omgeving.

De zeeforel kan gevangen worden op rivieren, in meren (loughs), in de riviermondingen en langs 
de open kustlijn. Zoals het geval is bij de zalm, lijkt de zeeforel te stoppen met voedsel tot zich 
nemen wanneer ze terugkeren op het zoete water, alhoewel ze soms toch wel weer voedsel tot zich 
lijken te nemen; over het algemeen zijn ze eerder geneigd een kunstvlieg te pakken dan de zalm. 
Vliegvissen, kunstaasvissen en vissen met natuurlijk aas zijn stuk voor stuk goede methoden voor het 
vissen op zeeforel. Hoewel er op veel rivieren alleen met de kunstvlieg gevist mag worden (fly only), 
zijn de andere methoden zeer productief in zee, waar de vis veel actiever op zoek is naar voedsel.
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je op weg te helpen bij je Ierse zeeforel-visavontuur. 
Je vindt hierin een korte beschrijving van de basistechnieken voor het vissen op zeeforel in Ierland, 
terwijl de uitklapbare kaart een aantal van de belangrijkste zeeforelwateren weergeeft.

SEIZOENEN
Het vroegste deel van het seizoen in maart en april wordt doorgaans gekarakteriseerd door koud 
weer en koud water. In deze periode van het jaar zijn de meeste zeeforellen nog in het zoute 
water, langs de open kustlijn of in de riviermondingen en het is de moeite waard om je pogingen 
te concentreren op die gebieden. Het vissen met de werphengel met een strip makreelvlees of 
een zandspiering vanaf de surfstranden in het westen en in de grote, beschutte riviermondingen is 
doorgaans een productieve aanpak, hoewel je met kunstaas en kunstvliegen ook zeker af en toe 
vis kunt haken.
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, dan worden de vissen ook actiever en 
beginnen ze het zoete water op te trekken. Sommige rivieren krijgen al in mei de eerste ‘run’ aan 
zeeforel, de meeste rivieren krijgen de eerste, grote scholen optrekkende zeeforellen in juni. Het 
vissen langs de kust is nog steeds erg productief, sommige vissen azen erg actief om maar genoeg 
energie te verzamelen voor hun migratie stroomopwaarts. De smolts van de zeeforel hebben in deze 
periode gewoonlijk hun reis naar zee volbracht en ze verschijnen nu ook steeds meer in de vangsten 
omdat ze snel aan gewicht toenemen; deze vissen dienen echter snel uitgedrild en direct weer te-
ruggezet te worden, liefst zonder ze in de hand te nemen bij het onthaken. Verder stroomopwaarts 
trekken vissen de rivieren op en de meren in, hier komt het vliegvissen nu echt tot haar recht. Bij 
donker, zwaarbewolkt weer kan het vissen op de rivier overdag wel vis opleveren, maar het vissen 
‘s nachts is doorgaans meer productief.
Wanneer we verder gaan naar de maanden juli en augustus, dan nemen de runs aan vissen op 
de rivieren nog verder toe, tegen eind augustus zijn de meeste vissen die in een bepaald jaar de 
migratie stroomopwaarts zullen maken wel in het zoete water. Het vissen ‘s nachts op de rivieren 
kan in deze tijd van het jaar zeer productief zijn, de vissen zijn minder schuw en pakken graag de 
kunstvlieg in het donker. Het vissen ‘s nachts kan een magische ervaring zijn, waarbij je regelmatig 
ontmoetingen hebt met wilde dieren zoals otters, vossen en vleermuizen. Daarnaast is het drillen van 
een vis van een mooi formaat in het aardedonker een heel aparte sensatie. Het loughstijl vissen op 

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
In de Ierse Republiek moet je een staatsvergunning aanschaffen voor het vissen op zeeforel, of je 
nu op het zoete water vist of op zee. Het zeeforelvissen op rivieren en meren wordt doorgaans 
beheerd door een plaatselijke hengelsportvereniging die de visrechten pacht op enkele kilometers 
van een rivier en dagvergunningen beschikbaar stelt aan bezoekende sportvissers, of, als alter-
natief, door privé-eigenaren die eveneens vergunningen verkopen. Deze dagvergunningen kosten 
doorgaans tussen de € 20 en € 120 en kun in de meeste gevallen ter plaatse aangeschaft worden.

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

MEER INFORMATIE

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

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandig-
heden 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.

bepaalde rivier. Let er op dat je ook op de hoogte moet zijn van de status van dat moment van 
het visgebied/district (Er mag vis meegenomen worden/Alleen Catch & Release/Gesloten voor 
het vissen) en ook van het verbod om vissen groter dan 40 centimeter mee te nemen, waar dit 
van toepassing is. 
Kijk voor meer informatie op: http://www.fishinginireland.info/salmon/seatroutsea.htm.

REGLEMENTEN
• Wanneer je vist op zeeforel in Ierland, dan zijn de volgende voorschriften van toepassing:
• Een staatsvergunning is noodzakelijk om op zeeforel te mogen vissen (zie volgende sectie).
• Alle zeeforel die gevangen wordt (inclusief ‘kelts’ (afgepaaide vissen op weg naar zee) en 

‘baggots’ (vrouwtjesvis vol met volgroeid kuit)), moet genoteerd worden in het logboek en 
alle zeeforel met een lengte boven de 40 centimeter die meegenomen wordt, moet van een 
merkje voorzien worden.

• Het is een overtreding om zeeforel te doden in de Galway, Connemara en Ballinakill Fis-
hery Districts, inclusief op zee vanaf Hags Head in County Clare tot Clew Bay (en op veel 
wateren die in Clew Bay stromen), in het Bangor Fishery District ten zuiden van een lijn 
getrokken van oost naar west door Achill Head.

• Het is verboden om met de hengel gevangen zalm of zeeforel met een lengte boven de 40 
cm te verkopen tussen 1 januari en 31 oktober.

• Limiet van het aantal zeeforellen dat meegenomen mag worden – sportvissers mogen slechts 
drie zeeforellen behouden binnen een periode van 24 uur (op open rivieren). 

INTRODUCTIE

• 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 obser-

veren 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. 

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2019. P/N: IFI/2019/1-0451 - 008 
Foto’s geleverd door: Lindsey Clarke, Christin Breuker, Markus Müller, Shane O’Reilly  Dan 
Lynch & Rudy vanDuijnhoven. 
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. ZEEFORELVISSEN 
IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish

2014



veel van de westerse zeeforelloughs is ook erg productief in de zomermaanden, het driftend vissen 
met een team van natte vliegen kan soms een zeer hectische sport opleveren en op veel loughs heb 
je altijd kans op het haken van een zalm als bonusvis. 
In september zijn de zeeforelrivieren en -loughs goed gevuld met vis en, vooropgesteld dat de 
omstandigheden goed zijn, kan het vissen er uitstekend zijn tot aan het eind van het seizoen. Het 
seizoen sluit op de meeste rivieren op 30 september, omdat de zeeforellen nu paaigedrag gaan 
vertonen, maar op sommige rivieren mag er ook in het eerste deel van oktober nog op zeeforel 
gevist worden.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn smal volgens de internationale normen en ze kunnen dan ook bevist worden 
met relatief licht materiaal. Niet té licht echter, omdat er altijd kans is op het haken van een zalm 
tijdens het vissen op zeeforel. Voor het vliegvissen is een hengel van 2,75 meter voor de lijnklasse 
#5 of 6 prima geschikt voor het vissen op zeeforel op de rivieren. Op de meren, bij het vissen uit 
een driftende boot, is een langere vliegenhengel noodzakelijk, een hengel van 3 of 3,30 meter voor 
de lijnklasse #6 of 7 is hiervoor ideaal te gebruiken. Bij het vissen in de riviermondingen kan het 
noodzakelijk zijn om te kiezen voor een strakkere hengel, dit vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
wind, een hengel van 2,75 of 3 meter voor de lijnklasse #8 of 9 is hier meer geschikt voor. De 
kunstvliegen voor de rivier zijn gebonden op haken in de maten 10 – 14 en vaak vind je wat zilveren 
accenten in het patroon; Teal Blue & Silver, Peter Ross, Alexandra, Silver Invicta zijn stuk voor stuk 
goede keuzes. De kunstvliegen voor de meren zijn beschikbaar in de maten 8 – 14 en in een groot 
aantal verschillende modellen, tot de favorieten behoren Green Peters, Bumbles en Silver 
Daddies. Zeeforel heeft ook een voorliefde voor zwarte kunstvliegen en een  Connemara 
Black, Black Pennell of Bibio werkt zowel op de rivieren als op de meren. Op zee werken 
vooral kunstvliegen die kleine vissen en garnalen imiteren goed.
Voor het kunstaasvissen, het slepend vissen of het vissen met natuurlijk aas op de rivieren 
en meren is een werphengel met een lengte van 2,40 tot 3 meter met een werpvermogen 
tot 40 gram een goede keuze; voor het vissen met zandspieringen of ander natuurlijk 
aas vanaf de kust op zoutwater is wellicht een wat zwaardere uitrusting noodzakelijk. Op 
zoutwater werken spinners en kunstaas zoals de Tasmanian Devil vaak goed, net als klein 
zeebaarskunstaas zoals de Kilty Killer en de Dexter Wedge. Op het zoete water is een 
kleine Toby-lepel of een Mepps-spinner een goede keuze. Het vissen met natuurlijk aas op 
zoutwater vergt gewoonlijk het gebruik van zandspiering of een makreelstrip als aas, dit 
omdat de zeeforellen met name jacht maken op kleine vissen.
Een ademend waadpak met goede waadschoenen, een waadjack en een waadstok zijn 
noodzakelijk op veel rivieren omdat het water vanaf de oever vaak moeilijk toegankelijk 
is en wadend vissen is doorgaans ook de meest productieve manier van vissen.

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het visseizoen voor zeeforel varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt gaan vissen. 
In sommige gebieden gaat het vissen al op 1 januari van start en het visseizoen kan, af-
hankelijk van de locatie, doorlopen tot 12 oktober. Wanneer je vist in een riviermonding, 
dan is het visseizoen voor die rivier van toepassing. Wanneer je kustgebieden bevist, dan 
moet je nagaan in welk stroomgebied of district je je bevindt, dit omdat het seizoen voor 
sommige kustgebieden bepaald wordt door het district of het stroomgebied van een 

Zeeforel is een trekkende vorm van de bruine forel of beekforel – het gaat hierbij om een en 
dezelfde vissoort, maar in veel rivieren zijn de forellen genetisch zo geprogrammeerd dat ze 
naar zee trekken wanneer ze een of twee jaar oud zijn, net als zalm. In tegenstelling tot de 
zalm, leggen ze geen grote afstanden af in de oceaan, ze voeden zich in hoofdzaak langs de 
kustlijn en in de riviermondingen. Ze kunnen naar het zoete water terugkeren als jonge, nog niet 
volwassen vissen met gewichten van 220 tot 450 gram, of als volwassen vissen met gewichten 
vanaf 700 gram tot ruim 1,4 kilogram; ze lijken daarbij naar wens in en uit het zoete water 
op te kunnen trekken en weg te kunnen zwemmen. De genetische karaktereigenschap om naar 
zee te trekken lijkt verband te houden met de milieuomstandigheden in de rivier waarin de vis 
opgroeit. Op rivieren met een lage PH en weinig voedingsstoffen, en daardoor weinig groei-
mogelijkheden, zul je daarbij eerder een zeeforelpopulatie aantreffen. Het voedselaanbod 
in zee is veel rijker en forellen die naar zee trekken hebben daarbij een competitief voordeel 
tegenover de vissen die in deze stroomgebieden op het zoete water blijven. De westkust van 
Ierland wordt gedomineerd door een zure, ondoorlatende basislaag en veengrond, veel van 
de rivieren langs deze kustlijn hebben een bestand aan zeeforel. Er zijn een aantal rivieren 
langs de oostkust die eveneens zeeforel bevatten. Deze rivieren, die uitmonden in de Ierse Zee, 
produceren over het algemeen grotere vissen dan die aan de westkust, net als de rivieren in 
Wales aan de overzijde van de Ierse Zee. 
De Ierse zeeforellen zijn volledig wild en bieden de sportvisser dan ook een echte test van hun 
vaardigheden. Er wordt geen vis uitgezet op de rivieren en hoewel dit de visserij wat uitdagen-
der maakt, is er niets te vergelijken met de vangst van wilde vissen in een wilde, ruige omgeving.

De zeeforel kan gevangen worden op rivieren, in meren (loughs), in de riviermondingen en langs 
de open kustlijn. Zoals het geval is bij de zalm, lijkt de zeeforel te stoppen met voedsel tot zich 
nemen wanneer ze terugkeren op het zoete water, alhoewel ze soms toch wel weer voedsel tot zich 
lijken te nemen; over het algemeen zijn ze eerder geneigd een kunstvlieg te pakken dan de zalm. 
Vliegvissen, kunstaasvissen en vissen met natuurlijk aas zijn stuk voor stuk goede methoden voor het 
vissen op zeeforel. Hoewel er op veel rivieren alleen met de kunstvlieg gevist mag worden (fly only), 
zijn de andere methoden zeer productief in zee, waar de vis veel actiever op zoek is naar voedsel.
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je op weg te helpen bij je Ierse zeeforel-visavontuur. 
Je vindt hierin een korte beschrijving van de basistechnieken voor het vissen op zeeforel in Ierland, 
terwijl de uitklapbare kaart een aantal van de belangrijkste zeeforelwateren weergeeft.

SEIZOENEN
Het vroegste deel van het seizoen in maart en april wordt doorgaans gekarakteriseerd door koud 
weer en koud water. In deze periode van het jaar zijn de meeste zeeforellen nog in het zoute 
water, langs de open kustlijn of in de riviermondingen en het is de moeite waard om je pogingen 
te concentreren op die gebieden. Het vissen met de werphengel met een strip makreelvlees of 
een zandspiering vanaf de surfstranden in het westen en in de grote, beschutte riviermondingen is 
doorgaans een productieve aanpak, hoewel je met kunstaas en kunstvliegen ook zeker af en toe 
vis kunt haken.
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, dan worden de vissen ook actiever en 
beginnen ze het zoete water op te trekken. Sommige rivieren krijgen al in mei de eerste ‘run’ aan 
zeeforel, de meeste rivieren krijgen de eerste, grote scholen optrekkende zeeforellen in juni. Het 
vissen langs de kust is nog steeds erg productief, sommige vissen azen erg actief om maar genoeg 
energie te verzamelen voor hun migratie stroomopwaarts. De smolts van de zeeforel hebben in deze 
periode gewoonlijk hun reis naar zee volbracht en ze verschijnen nu ook steeds meer in de vangsten 
omdat ze snel aan gewicht toenemen; deze vissen dienen echter snel uitgedrild en direct weer te-
ruggezet te worden, liefst zonder ze in de hand te nemen bij het onthaken. Verder stroomopwaarts 
trekken vissen de rivieren op en de meren in, hier komt het vliegvissen nu echt tot haar recht. Bij 
donker, zwaarbewolkt weer kan het vissen op de rivier overdag wel vis opleveren, maar het vissen 
‘s nachts is doorgaans meer productief.
Wanneer we verder gaan naar de maanden juli en augustus, dan nemen de runs aan vissen op 
de rivieren nog verder toe, tegen eind augustus zijn de meeste vissen die in een bepaald jaar de 
migratie stroomopwaarts zullen maken wel in het zoete water. Het vissen ‘s nachts op de rivieren 
kan in deze tijd van het jaar zeer productief zijn, de vissen zijn minder schuw en pakken graag de 
kunstvlieg in het donker. Het vissen ‘s nachts kan een magische ervaring zijn, waarbij je regelmatig 
ontmoetingen hebt met wilde dieren zoals otters, vossen en vleermuizen. Daarnaast is het drillen van 
een vis van een mooi formaat in het aardedonker een heel aparte sensatie. Het loughstijl vissen op 

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
In de Ierse Republiek moet je een staatsvergunning aanschaffen voor het vissen op zeeforel, of je 
nu op het zoete water vist of op zee. Het zeeforelvissen op rivieren en meren wordt doorgaans 
beheerd door een plaatselijke hengelsportvereniging die de visrechten pacht op enkele kilometers 
van een rivier en dagvergunningen beschikbaar stelt aan bezoekende sportvissers, of, als alter-
natief, door privé-eigenaren die eveneens vergunningen verkopen. Deze dagvergunningen kosten 
doorgaans tussen de € 20 en € 120 en kun in de meeste gevallen ter plaatse aangeschaft worden.

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

MEER INFORMATIE

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

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandig-
heden 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.

bepaalde rivier. Let er op dat je ook op de hoogte moet zijn van de status van dat moment van 
het visgebied/district (Er mag vis meegenomen worden/Alleen Catch & Release/Gesloten voor 
het vissen) en ook van het verbod om vissen groter dan 40 centimeter mee te nemen, waar dit 
van toepassing is. 
Kijk voor meer informatie op: http://www.fishinginireland.info/salmon/seatroutsea.htm.

REGLEMENTEN
• Wanneer je vist op zeeforel in Ierland, dan zijn de volgende voorschriften van toepassing:
• Een staatsvergunning is noodzakelijk om op zeeforel te mogen vissen (zie volgende sectie).
• Alle zeeforel die gevangen wordt (inclusief ‘kelts’ (afgepaaide vissen op weg naar zee) en 

‘baggots’ (vrouwtjesvis vol met volgroeid kuit)), moet genoteerd worden in het logboek en 
alle zeeforel met een lengte boven de 40 centimeter die meegenomen wordt, moet van een 
merkje voorzien worden.

• Het is een overtreding om zeeforel te doden in de Galway, Connemara en Ballinakill Fis-
hery Districts, inclusief op zee vanaf Hags Head in County Clare tot Clew Bay (en op veel 
wateren die in Clew Bay stromen), in het Bangor Fishery District ten zuiden van een lijn 
getrokken van oost naar west door Achill Head.

• Het is verboden om met de hengel gevangen zalm of zeeforel met een lengte boven de 40 
cm te verkopen tussen 1 januari en 31 oktober.

• Limiet van het aantal zeeforellen dat meegenomen mag worden – sportvissers mogen slechts 
drie zeeforellen behouden binnen een periode van 24 uur (op open rivieren). 

INTRODUCTIE

• 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 obser-

veren 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. 

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

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

IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish
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veel van de westerse zeeforelloughs is ook erg productief in de zomermaanden, het driftend vissen 
met een team van natte vliegen kan soms een zeer hectische sport opleveren en op veel loughs heb 
je altijd kans op het haken van een zalm als bonusvis. 
In september zijn de zeeforelrivieren en -loughs goed gevuld met vis en, vooropgesteld dat de 
omstandigheden goed zijn, kan het vissen er uitstekend zijn tot aan het eind van het seizoen. Het 
seizoen sluit op de meeste rivieren op 30 september, omdat de zeeforellen nu paaigedrag gaan 
vertonen, maar op sommige rivieren mag er ook in het eerste deel van oktober nog op zeeforel 
gevist worden.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn smal volgens de internationale normen en ze kunnen dan ook bevist worden 
met relatief licht materiaal. Niet té licht echter, omdat er altijd kans is op het haken van een zalm 
tijdens het vissen op zeeforel. Voor het vliegvissen is een hengel van 2,75 meter voor de lijnklasse 
#5 of 6 prima geschikt voor het vissen op zeeforel op de rivieren. Op de meren, bij het vissen uit 
een driftende boot, is een langere vliegenhengel noodzakelijk, een hengel van 3 of 3,30 meter voor 
de lijnklasse #6 of 7 is hiervoor ideaal te gebruiken. Bij het vissen in de riviermondingen kan het 
noodzakelijk zijn om te kiezen voor een strakkere hengel, dit vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
wind, een hengel van 2,75 of 3 meter voor de lijnklasse #8 of 9 is hier meer geschikt voor. De 
kunstvliegen voor de rivier zijn gebonden op haken in de maten 10 – 14 en vaak vind je wat zilveren 
accenten in het patroon; Teal Blue & Silver, Peter Ross, Alexandra, Silver Invicta zijn stuk voor stuk 
goede keuzes. De kunstvliegen voor de meren zijn beschikbaar in de maten 8 – 14 en in een groot 
aantal verschillende modellen, tot de favorieten behoren Green Peters, Bumbles en Silver 
Daddies. Zeeforel heeft ook een voorliefde voor zwarte kunstvliegen en een  Connemara 
Black, Black Pennell of Bibio werkt zowel op de rivieren als op de meren. Op zee werken 
vooral kunstvliegen die kleine vissen en garnalen imiteren goed.
Voor het kunstaasvissen, het slepend vissen of het vissen met natuurlijk aas op de rivieren 
en meren is een werphengel met een lengte van 2,40 tot 3 meter met een werpvermogen 
tot 40 gram een goede keuze; voor het vissen met zandspieringen of ander natuurlijk 
aas vanaf de kust op zoutwater is wellicht een wat zwaardere uitrusting noodzakelijk. Op 
zoutwater werken spinners en kunstaas zoals de Tasmanian Devil vaak goed, net als klein 
zeebaarskunstaas zoals de Kilty Killer en de Dexter Wedge. Op het zoete water is een 
kleine Toby-lepel of een Mepps-spinner een goede keuze. Het vissen met natuurlijk aas op 
zoutwater vergt gewoonlijk het gebruik van zandspiering of een makreelstrip als aas, dit 
omdat de zeeforellen met name jacht maken op kleine vissen.
Een ademend waadpak met goede waadschoenen, een waadjack en een waadstok zijn 
noodzakelijk op veel rivieren omdat het water vanaf de oever vaak moeilijk toegankelijk 
is en wadend vissen is doorgaans ook de meest productieve manier van vissen.

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het visseizoen voor zeeforel varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt gaan vissen. 
In sommige gebieden gaat het vissen al op 1 januari van start en het visseizoen kan, af-
hankelijk van de locatie, doorlopen tot 12 oktober. Wanneer je vist in een riviermonding, 
dan is het visseizoen voor die rivier van toepassing. Wanneer je kustgebieden bevist, dan 
moet je nagaan in welk stroomgebied of district je je bevindt, dit omdat het seizoen voor 
sommige kustgebieden bepaald wordt door het district of het stroomgebied van een 

Zeeforel is een trekkende vorm van de bruine forel of beekforel – het gaat hierbij om een en 
dezelfde vissoort, maar in veel rivieren zijn de forellen genetisch zo geprogrammeerd dat ze 
naar zee trekken wanneer ze een of twee jaar oud zijn, net als zalm. In tegenstelling tot de 
zalm, leggen ze geen grote afstanden af in de oceaan, ze voeden zich in hoofdzaak langs de 
kustlijn en in de riviermondingen. Ze kunnen naar het zoete water terugkeren als jonge, nog niet 
volwassen vissen met gewichten van 220 tot 450 gram, of als volwassen vissen met gewichten 
vanaf 700 gram tot ruim 1,4 kilogram; ze lijken daarbij naar wens in en uit het zoete water 
op te kunnen trekken en weg te kunnen zwemmen. De genetische karaktereigenschap om naar 
zee te trekken lijkt verband te houden met de milieuomstandigheden in de rivier waarin de vis 
opgroeit. Op rivieren met een lage PH en weinig voedingsstoffen, en daardoor weinig groei-
mogelijkheden, zul je daarbij eerder een zeeforelpopulatie aantreffen. Het voedselaanbod 
in zee is veel rijker en forellen die naar zee trekken hebben daarbij een competitief voordeel 
tegenover de vissen die in deze stroomgebieden op het zoete water blijven. De westkust van 
Ierland wordt gedomineerd door een zure, ondoorlatende basislaag en veengrond, veel van 
de rivieren langs deze kustlijn hebben een bestand aan zeeforel. Er zijn een aantal rivieren 
langs de oostkust die eveneens zeeforel bevatten. Deze rivieren, die uitmonden in de Ierse Zee, 
produceren over het algemeen grotere vissen dan die aan de westkust, net als de rivieren in 
Wales aan de overzijde van de Ierse Zee. 
De Ierse zeeforellen zijn volledig wild en bieden de sportvisser dan ook een echte test van hun 
vaardigheden. Er wordt geen vis uitgezet op de rivieren en hoewel dit de visserij wat uitdagen-
der maakt, is er niets te vergelijken met de vangst van wilde vissen in een wilde, ruige omgeving.

De zeeforel kan gevangen worden op rivieren, in meren (loughs), in de riviermondingen en langs 
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Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n manier 
dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

www.leavenotraceireland.org

Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandig-
heden 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.

bepaalde rivier. Let er op dat je ook op de hoogte moet zijn van de status van dat moment van 
het visgebied/district (Er mag vis meegenomen worden/Alleen Catch & Release/Gesloten voor 
het vissen) en ook van het verbod om vissen groter dan 40 centimeter mee te nemen, waar dit 
van toepassing is. 
Kijk voor meer informatie op: http://www.fishinginireland.info/salmon/seatroutsea.htm.

REGLEMENTEN
• Wanneer je vist op zeeforel in Ierland, dan zijn de volgende voorschriften van toepassing:
• Een staatsvergunning is noodzakelijk om op zeeforel te mogen vissen (zie volgende sectie).
• Alle zeeforel die gevangen wordt (inclusief ‘kelts’ (afgepaaide vissen op weg naar zee) en 

‘baggots’ (vrouwtjesvis vol met volgroeid kuit)), moet genoteerd worden in het logboek en 
alle zeeforel met een lengte boven de 40 centimeter die meegenomen wordt, moet van een 
merkje voorzien worden.

• Het is een overtreding om zeeforel te doden in de Galway, Connemara en Ballinakill Fis-
hery Districts, inclusief op zee vanaf Hags Head in County Clare tot Clew Bay (en op veel 
wateren die in Clew Bay stromen), in het Bangor Fishery District ten zuiden van een lijn 
getrokken van oost naar west door Achill Head.

• Het is verboden om met de hengel gevangen zalm of zeeforel met een lengte boven de 40 
cm te verkopen tussen 1 januari en 31 oktober.

• Limiet van het aantal zeeforellen dat meegenomen mag worden – sportvissers mogen slechts 
drie zeeforellen behouden binnen een periode van 24 uur (op open rivieren). 

INTRODUCTIE

• 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 obser-

veren 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. 

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

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

Erkenning
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Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 
ZEEFORELVISSEN 

IN IERLAND

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland 
naar: www.fishinginireland.info

#CPRSavesfish
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veel van de westerse zeeforelloughs is ook erg productief in de zomermaanden, het driftend vissen 
met een team van natte vliegen kan soms een zeer hectische sport opleveren en op veel loughs heb 
je altijd kans op het haken van een zalm als bonusvis. 
In september zijn de zeeforelrivieren en -loughs goed gevuld met vis en, vooropgesteld dat de 
omstandigheden goed zijn, kan het vissen er uitstekend zijn tot aan het eind van het seizoen. Het 
seizoen sluit op de meeste rivieren op 30 september, omdat de zeeforellen nu paaigedrag gaan 
vertonen, maar op sommige rivieren mag er ook in het eerste deel van oktober nog op zeeforel 
gevist worden.

UITRUSTING
De Ierse rivieren zijn smal volgens de internationale normen en ze kunnen dan ook bevist worden 
met relatief licht materiaal. Niet té licht echter, omdat er altijd kans is op het haken van een zalm 
tijdens het vissen op zeeforel. Voor het vliegvissen is een hengel van 2,75 meter voor de lijnklasse 
#5 of 6 prima geschikt voor het vissen op zeeforel op de rivieren. Op de meren, bij het vissen uit 
een driftende boot, is een langere vliegenhengel noodzakelijk, een hengel van 3 of 3,30 meter voor 
de lijnklasse #6 of 7 is hiervoor ideaal te gebruiken. Bij het vissen in de riviermondingen kan het 
noodzakelijk zijn om te kiezen voor een strakkere hengel, dit vanwege de vrijwel altijd aanwezige 
wind, een hengel van 2,75 of 3 meter voor de lijnklasse #8 of 9 is hier meer geschikt voor. De 
kunstvliegen voor de rivier zijn gebonden op haken in de maten 10 – 14 en vaak vind je wat zilveren 
accenten in het patroon; Teal Blue & Silver, Peter Ross, Alexandra, Silver Invicta zijn stuk voor stuk 
goede keuzes. De kunstvliegen voor de meren zijn beschikbaar in de maten 8 – 14 en in een groot 
aantal verschillende modellen, tot de favorieten behoren Green Peters, Bumbles en Silver 
Daddies. Zeeforel heeft ook een voorliefde voor zwarte kunstvliegen en een  Connemara 
Black, Black Pennell of Bibio werkt zowel op de rivieren als op de meren. Op zee werken 
vooral kunstvliegen die kleine vissen en garnalen imiteren goed.
Voor het kunstaasvissen, het slepend vissen of het vissen met natuurlijk aas op de rivieren 
en meren is een werphengel met een lengte van 2,40 tot 3 meter met een werpvermogen 
tot 40 gram een goede keuze; voor het vissen met zandspieringen of ander natuurlijk 
aas vanaf de kust op zoutwater is wellicht een wat zwaardere uitrusting noodzakelijk. Op 
zoutwater werken spinners en kunstaas zoals de Tasmanian Devil vaak goed, net als klein 
zeebaarskunstaas zoals de Kilty Killer en de Dexter Wedge. Op het zoete water is een 
kleine Toby-lepel of een Mepps-spinner een goede keuze. Het vissen met natuurlijk aas op 
zoutwater vergt gewoonlijk het gebruik van zandspiering of een makreelstrip als aas, dit 
omdat de zeeforellen met name jacht maken op kleine vissen.
Een ademend waadpak met goede waadschoenen, een waadjack en een waadstok zijn 
noodzakelijk op veel rivieren omdat het water vanaf de oever vaak moeilijk toegankelijk 
is en wadend vissen is doorgaans ook de meest productieve manier van vissen.

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN
Het visseizoen voor zeeforel varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt gaan vissen. 
In sommige gebieden gaat het vissen al op 1 januari van start en het visseizoen kan, af-
hankelijk van de locatie, doorlopen tot 12 oktober. Wanneer je vist in een riviermonding, 
dan is het visseizoen voor die rivier van toepassing. Wanneer je kustgebieden bevist, dan 
moet je nagaan in welk stroomgebied of district je je bevindt, dit omdat het seizoen voor 
sommige kustgebieden bepaald wordt door het district of het stroomgebied van een 

Zeeforel is een trekkende vorm van de bruine forel of beekforel – het gaat hierbij om een en 
dezelfde vissoort, maar in veel rivieren zijn de forellen genetisch zo geprogrammeerd dat ze 
naar zee trekken wanneer ze een of twee jaar oud zijn, net als zalm. In tegenstelling tot de 
zalm, leggen ze geen grote afstanden af in de oceaan, ze voeden zich in hoofdzaak langs de 
kustlijn en in de riviermondingen. Ze kunnen naar het zoete water terugkeren als jonge, nog niet 
volwassen vissen met gewichten van 220 tot 450 gram, of als volwassen vissen met gewichten 
vanaf 700 gram tot ruim 1,4 kilogram; ze lijken daarbij naar wens in en uit het zoete water 
op te kunnen trekken en weg te kunnen zwemmen. De genetische karaktereigenschap om naar 
zee te trekken lijkt verband te houden met de milieuomstandigheden in de rivier waarin de vis 
opgroeit. Op rivieren met een lage PH en weinig voedingsstoffen, en daardoor weinig groei-
mogelijkheden, zul je daarbij eerder een zeeforelpopulatie aantreffen. Het voedselaanbod 
in zee is veel rijker en forellen die naar zee trekken hebben daarbij een competitief voordeel 
tegenover de vissen die in deze stroomgebieden op het zoete water blijven. De westkust van 
Ierland wordt gedomineerd door een zure, ondoorlatende basislaag en veengrond, veel van 
de rivieren langs deze kustlijn hebben een bestand aan zeeforel. Er zijn een aantal rivieren 
langs de oostkust die eveneens zeeforel bevatten. Deze rivieren, die uitmonden in de Ierse Zee, 
produceren over het algemeen grotere vissen dan die aan de westkust, net als de rivieren in 
Wales aan de overzijde van de Ierse Zee. 
De Ierse zeeforellen zijn volledig wild en bieden de sportvisser dan ook een echte test van hun 
vaardigheden. Er wordt geen vis uitgezet op de rivieren en hoewel dit de visserij wat uitdagen-
der maakt, is er niets te vergelijken met de vangst van wilde vissen in een wilde, ruige omgeving.

De zeeforel kan gevangen worden op rivieren, in meren (loughs), in de riviermondingen en langs 
de open kustlijn. Zoals het geval is bij de zalm, lijkt de zeeforel te stoppen met voedsel tot zich 
nemen wanneer ze terugkeren op het zoete water, alhoewel ze soms toch wel weer voedsel tot zich 
lijken te nemen; over het algemeen zijn ze eerder geneigd een kunstvlieg te pakken dan de zalm. 
Vliegvissen, kunstaasvissen en vissen met natuurlijk aas zijn stuk voor stuk goede methoden voor het 
vissen op zeeforel. Hoewel er op veel rivieren alleen met de kunstvlieg gevist mag worden (fly only), 
zijn de andere methoden zeer productief in zee, waar de vis veel actiever op zoek is naar voedsel.
Deze brochure bevat enige basisinformatie om je op weg te helpen bij je Ierse zeeforel-visavontuur. 
Je vindt hierin een korte beschrijving van de basistechnieken voor het vissen op zeeforel in Ierland, 
terwijl de uitklapbare kaart een aantal van de belangrijkste zeeforelwateren weergeeft.

SEIZOENEN
Het vroegste deel van het seizoen in maart en april wordt doorgaans gekarakteriseerd door koud 
weer en koud water. In deze periode van het jaar zijn de meeste zeeforellen nog in het zoute 
water, langs de open kustlijn of in de riviermondingen en het is de moeite waard om je pogingen 
te concentreren op die gebieden. Het vissen met de werphengel met een strip makreelvlees of 
een zandspiering vanaf de surfstranden in het westen en in de grote, beschutte riviermondingen is 
doorgaans een productieve aanpak, hoewel je met kunstaas en kunstvliegen ook zeker af en toe 
vis kunt haken.
Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, dan worden de vissen ook actiever en 
beginnen ze het zoete water op te trekken. Sommige rivieren krijgen al in mei de eerste ‘run’ aan 
zeeforel, de meeste rivieren krijgen de eerste, grote scholen optrekkende zeeforellen in juni. Het 
vissen langs de kust is nog steeds erg productief, sommige vissen azen erg actief om maar genoeg 
energie te verzamelen voor hun migratie stroomopwaarts. De smolts van de zeeforel hebben in deze 
periode gewoonlijk hun reis naar zee volbracht en ze verschijnen nu ook steeds meer in de vangsten 
omdat ze snel aan gewicht toenemen; deze vissen dienen echter snel uitgedrild en direct weer te-
ruggezet te worden, liefst zonder ze in de hand te nemen bij het onthaken. Verder stroomopwaarts 
trekken vissen de rivieren op en de meren in, hier komt het vliegvissen nu echt tot haar recht. Bij 
donker, zwaarbewolkt weer kan het vissen op de rivier overdag wel vis opleveren, maar het vissen 
‘s nachts is doorgaans meer productief.
Wanneer we verder gaan naar de maanden juli en augustus, dan nemen de runs aan vissen op 
de rivieren nog verder toe, tegen eind augustus zijn de meeste vissen die in een bepaald jaar de 
migratie stroomopwaarts zullen maken wel in het zoete water. Het vissen ‘s nachts op de rivieren 
kan in deze tijd van het jaar zeer productief zijn, de vissen zijn minder schuw en pakken graag de 
kunstvlieg in het donker. Het vissen ‘s nachts kan een magische ervaring zijn, waarbij je regelmatig 
ontmoetingen hebt met wilde dieren zoals otters, vossen en vleermuizen. Daarnaast is het drillen van 
een vis van een mooi formaat in het aardedonker een heel aparte sensatie. Het loughstijl vissen op 

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN
In de Ierse Republiek moet je een staatsvergunning aanschaffen voor het vissen op zeeforel, of je 
nu op het zoete water vist of op zee. Het zeeforelvissen op rivieren en meren wordt doorgaans 
beheerd door een plaatselijke hengelsportvereniging die de visrechten pacht op enkele kilometers 
van een rivier en dagvergunningen beschikbaar stelt aan bezoekende sportvissers, of, als alter-
natief, door privé-eigenaren die eveneens vergunningen verkopen. Deze dagvergunningen kosten 
doorgaans tussen de € 20 en € 120 en kun in de meeste gevallen ter plaatse aangeschaft worden.

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

MEER INFORMATIE

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

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

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

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

www.leavenotraceireland.org

Veiligheid
Sportvissen is een activiteit die op en langs het water plaats vindt, met veranderende omstandig-
heden 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.
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het visgebied/district (Er mag vis meegenomen worden/Alleen Catch & Release/Gesloten voor 
het vissen) en ook van het verbod om vissen groter dan 40 centimeter mee te nemen, waar dit 
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‘baggots’ (vrouwtjesvis vol met volgroeid kuit)), moet genoteerd worden in het logboek en 
alle zeeforel met een lengte boven de 40 centimeter die meegenomen wordt, moet van een 
merkje voorzien worden.

• Het is een overtreding om zeeforel te doden in de Galway, Connemara en Ballinakill Fis-
hery Districts, inclusief op zee vanaf Hags Head in County Clare tot Clew Bay (en op veel 
wateren die in Clew Bay stromen), in het Bangor Fishery District ten zuiden van een lijn 
getrokken van oost naar west door Achill Head.

• Het is verboden om met de hengel gevangen zalm of zeeforel met een lengte boven de 40 
cm te verkopen tussen 1 januari en 31 oktober.

• Limiet van het aantal zeeforellen dat meegenomen mag worden – sportvissers mogen slechts 
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• 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 obser-

veren 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:  
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Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) 
worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, 
boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestan-
den aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan ook 
al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar Ierland 
om te vissen.
Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website 
onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.
Of op de website van Invasive Species Ireland:
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operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.
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EEN SELECTIE VAN DE BEKENDSTE FISHERIES
Er zijn talloze zeeforelwateren te vinden in geheel Ierland, een aantal van de bekendste vind je hieronder, ze zijn onderverdeeld per regio. Er zijn meer zeeforelwateren te vinden op deze Google kaart:  
https://tinyurl.com/ybc54pek.
Noordwesten
De rivier de Lackagh voert het water af van een groot stroomgebied, met daaronder onherbergzame bergen en moerasgebieden, inclusief het bekende Glenveagh Nationaal Park. Het systeem bestaat uit een 
aantal visserijen, inclusief de Lackagh River, Glen Lough, de Owencarrow River en Lough Beagh in het nationale park, maar het omvat ook een uitgestrekt mondingsgebied. Het stroomgebied krijgt een uitstekende 
run aan zeeforel, waarbij de riviermonding al vroeg in het seizoen bevist kan worden; de fisheries op het zoete water bieden de gehele zomer een visserij van goede kwaliteit. De laatste jaren zijn veel wateren 
veel beter toegankelijk geworden. Een groot gedeelte van het vissen wordt gecontroleerd door Inland Fisheries Ireland en vergunningen zijn volop beschikbaar. De Lackagh krijgt ook een prima run aan zalm en 
staat bekend om een goede visserij in de lente.
De Gweebarra rivier en riviermonding behoren tot de beste zeeforelvisserijen in de noordwestelijke regio. De rivier is een regenrivier die water van hoog gelegen landschappen in het westen van Donegal afvoert, 
bij een hoge waterstand kan de visserij op zalm en zeeforel zeer goed zijn. De riviermonding is ruim tien kilometer lang en produceert vanaf het begin van het seizoen een prima sport, waarbij zandspieringen 
de meeste vis opleveren; met de komst van de zomer wordt er echter ook steeds meer vis met kunstvliegen gevangen. Schuivende zandbanken in de riviermonding kunnen gevaarlijk zijn, dus het wordt afgeraden 
om diep te waden. De rivier wordt beheerd door Inland Fisheries Ireland en er zijn vergunningen beschikbaar. 
De riviermonding van de Erne is een groot, aan veranderingen onderhevig gebied dat omgeven wordt door hoge duinen. Zich verplaatsende zandbanken veranderen elk jaar de contouren van deze productieve 
visserij, het vissen vanuit een boot maakt het gebied het best toegankelijk. Aan de noordzijde is het gebied toegankelijk vanaf enkele punten, maar aan de zuidkant is dit niet mogelijk door de aanwezigheid 
van een militaire basis; je zou hier een lange wandeling moeten maken langs Tullaghan Beach vanaf de kant van Bundoran. Boten kunnen te water gelaten worden bij de trailerhelling in Ballyshannon. Deze 
riviermonding biedt een prima visserij vroeg in het seizoen, waarbij er in maart en april soms erg grote zeeforellen gevangen worden. De meeste vissen worden gevangen met zandspieringen, maar het vliegvissen 
kan vanaf mei eveneens veel vis opleveren. Veel vissen scholen samen in het begin van de riviermonding bij laag water, wanneer je het getijde landinwaarts volgt zul je gemakkelijker vis kunnen vinden. 
De rivier de Moy is wereldbekend voor de visserij op zalm, maar de riviermonding verdient een even grote bekendheid voor de zeeforelvisserij. Het aanbieden van een zandspiering met een wartelloodje is 
de meest gebruikte methode en om die reden zeer productief, maar het vliegvissen produceert eveneens veel vis. Het vissen vindt plaats vanaf plekken zoals het achterste gedeelte van Enniscrone Beach, de 
noordoostkant van Bartra Island, The Walls, het Castle gebied en Rosserk Bay.

Westkust
Carrowmore Lake, in het afgelegen noordwesten van Mayo, is een groot, ondiep meer met weinig beschutting, waarin water uit een groot ongerept 
moerasgebied samen komt. Het meer staat bekend om een goede run 
aan zalm in het voorjaar, maar in sommige jaren 
zijn er ook grote hoeveelheden zeeforel aanwezig 
die voor een hectische sport kunnen zorgen. Je kunt 
een uitstekende sport beleven op Carrowmore vanaf 
juni tot in september, dit wordt alleen onderbroken 
door stormachtige winden die de ondiepe bodems 
omwoelen gedurende enkele dagen. Er mag hier 
alleen met de vlieg gevist worden, het vissen wordt 
beheerd door de Bangor Erris Angling Club en 
vergunningen zijn beschikbaar in de West End Bar in 
Bangor Erris.
Het Ballynahinch stroomgebied omvat het bekende 
Ballynahinch Castle en de Lough Inagh fisheries. Bij 
het kasteel van Ballynahinch voert de Owenmore 
rivier water af van een groot stroomgebied richting 
de gedeelten waar de getijden hun invloed hebben, 
dit is de eerste plek waar stroomopwaarts trekkende 
vis een rustplaats kan vinden. Je vindt hier meerdere 
riviergedeelten (beats) die een goede kwaliteit visserij 
op zalm en zeeforel bieden. Verder stroomopwaarts 
biedt Lough Inagh een visserij op de rivier en het meer 
die haar gelijke zoekt in Ierland, met grote aantallen 
zeeforellen die graag de vlieg pakken vanaf juni tot 
het eind van het seizoen. Vergunningen, gidsen en 
boten zijn beschikbaar bij het Ballynahinch Castle en 
de Lough Inagh Lodge. 
Costello & Fermoyle is een schitterende visserij in het 
zuiden van Connemara, deze bestaat uit een korte 
rivier met vier beats en enkele meren die met elkaar 
verbonden zijn verder stroomopwaarts. Het water 
krijgt een run aan zeeforel vanaf juni en omdat de 
plaatselijke zalmkwekerijen gesloten zijn, hebben de 
visbestanden zich hier goed hersteld en bieden de 
wateren een goede visserij. De rivier biedt een goede 
visserij nadat er een periode met hoog water geweest 
is, waarbij de meren het water langer op peil houden 
dan op andere regenrivieren. Het belangrijkste meer, 
Glenicmurrin, is ondiep met veel stenen, de plekken voor 
de zeeforel liggen verspreid over het gehele meer. De 
meer stroomopwaarts gelegen meren zoals Clogher 
en Fermoyle bieden eveneens een uitstekende visserij. 
Vergunningen, boten en gidsen kunnen gereserveerd 
worden via de visserijmanager.

Zuidwesten
Ten westen van Tralee, aan de noordzijde van het Dingle 
Schiereiland en onder de schaduw van Mount Brandon, 
stroomt de Owenmore rivier in zee bij Cloghane. De 
riviermonding bij Cloghane staat bekend om haar 
zeeforel en zeebaars, maar de rivier zelf kan eveneens 
een kwalitatief hoogwaardige visserij bieden op 
zeeforel en grilse tijdens de zomermaanden; de beste 
visserij vindt plaats in juli en augustus. Er zijn negen loughs 
te vinden in het systeem waarvan er twee met de boot 
bevist kunnen worden, beide meren zijn een bezoek 
waard bij een zuidwesten wind tot en met het einde 
van september. Vergunningen, boten en gidsen kunnen 
gereserveerd worden via de visserijmanager.
Het Waterville stroomgebied omvat het waarschijnlijk 
meest bekende zeeforelwater van Ierland - Lough 
Currane – plus een korte rivier, die de verbinding vormt 
met de zee en enkele hoger gelegen meren. De beste 
visserij op zeeforel vindt plaats op het grote meer, dat 
al in januari open gaat voor de visserij op zalm; de 
zeeforel trekt Lough Currane in vanaf april. Currane staat 
bekend om haar grote vissen, in de loop der jaren zijn er 
vele specimen zeeforellen met gewichten tot negen pond 
gevangen; deze worden doorgaans gevangen vanaf april 
tot in juni. Vanaf juni krijgt het stroomgebied een run aan 
kleinere vis, die lokaal bekend zijn als ‘juniors’, en deze 
bieden een excellente visserij tot en met het eind van het 
seizoen op 12 oktober. Verder stroomopwaarts in het 
systeem bieden de loughs Namona, Cloonaghlin, Derriana 
en Capal de beste sport later in het seizoen wanneer de vis 
op weg is naar de paaigebieden.
De rivier de Bandon, die in zee stroomt bij Kinsale, ligt 
binnen handbereik van iedereen die een bezoek brengt 
aan Cork en omgeving of voor de mensen die de Wild 
Atlantic Way volgen. De Bandon is een schitterend viswater, 
met een goede visserij op zalm, zeeforel en bruine forel. 
Het is een rivier die landschappelijk fraai gelegen is, ze 
stroomt door een weelderige vallei en is goed toegankelijk 
vanaf de weg die haar loop volgt vanaf de plaatsen 
Bandon en Dunmanway. Zeeforel wordt gevangen vanaf de 
riviermonding tot ver stroomopwaarts bij Enniskeane.

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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Follow us on Facebook and Twitter:

www.facebook.com/fishinginireland

@AnglingUpdate

For up to date information on fishing in Ireland 

log onto: www.fishinginireland.info

or send an email to:  

contact@fisheriesireland.ie

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande 
QR-code of gebruik de volgende website-link:  
https://tinyurl.com/ybc54pek
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