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in die veertien dagen vis kunnen vangen), het is nog steeds een periode van overvloed, wanneer 
hatches van deze grote, voedzame insecten de forellen in grote getale naar het oppervlak lokken; 
je kunt in deze periode een uitstekende sport beleven. Dit is de enige tijd van het jaar waarbij er 
soms meerdere boten driften in een bepaald gedeelte van het water, maar de visserij maakt dit 
meer dan goed. De visserij in de avonduren kan van mei tot in juni eveneens excellent zijn, wanneer 
hatches van grote muggensoorten tot in het donker op het wateroppervlak verschijnen, in dezelfde 
tijd van de dag verschijnen ook de nog eens vervelde meivliegen (ze worden nu ‘spinners’ genoemd) 
op het water om hun eieren af te zetten. In deze tijd van het jaar verschijnen ook grote scholen jonge 
baars waarop de forel ook met voorliefde kan azen, deze forellen kunnen goede sport opleveren 
voor de kunstaasvisser. 
Van juni tot ver in juli kan het vaak productief zijn om vroeg in de morgen en laat in de avond te 
vissen, hierbij wordt het midden van de dag gemeden, wat zeker op dagen met veel zonneschijn 
beter werkt. Op veel meren kunnen nu de hatches aan Caenis (kleinste eendagsvliegensoort) zeer 
rijk zijn, ook de grotere forellen verschijnen nu aan het oppervlak om zich tegoed te doen aan de 
duizenden kleine insecten. Het vissen met de droge vlieg kan adrenaline-verhogend werken tijdens 
deze hatches, waarbij kennis van het water en een goede presentatie essentieel zijn. Maar wanneer 
een forel de drijvende kunstvlieg pakt kun je je opmaken voor een felle run die soms tot in de bac-
king gaat! In de avonduren gaan in juni ook de hatches van schietmotten (sedges) van start en deze 
blijven de gehele zomer voortduren, in de late avonduren leveren ze vaak goede sport op. Door de 
noordelijke ligging van Ierland, blijft het vaak licht tot na 23.00 uur. 
In de maanden juli en augustus leveren de schietmotten de grootste hatches op, met name in de 
avonduren, het vissen tot in het donker is standaard wanneer de forellen de volwassen insecten 
en de poppen die op weg zijn naar het wateroppervlak blijven achtervolgen tot lang na zonson-
dergang. Op sommige loughs begint ook de meivlieg weer te hatchen in juli, met een hoogtepunt 
tegen het einde van de maand, soms loopt deze periode door tot ver in augustus. De olives blijven 
eveneens hatchen gedurende de zomer, het is dan ook aan te raden met een aantal goed gevulde 
vliegendozen aan de waterkant te verschijnen zodat je verschillende patronen kunt proberen.

METHODEN
Vliegvissen op forel op de grote Ierse loughs betekent doorgaans dat je vist vanuit een driftende, 
door de wind voortbewogen boot, deze zijn normaal gesproken 17 tot 19 voet (5,10 tot 5,70 
meter) lang en gemaakt van hout of glasvezel. Deze boten zijn stevig en goed te hanteren, ook 
wanneer er flinke golven op het meer staan. Op een winderige dag kan het handig zijn om een 
driftzak te gebruiken om de drift af te remmen, onder sommige omstandigheden gaan sportvis-
sers zelfs voor anker om een hotspot gericht af te kunnen vissen. Je moet als sportvisser altijd 
voorzichtig zijn met gebruik van een driftzak of anker omdat je door ondoordacht gebruik de 
boot en de mensen erin in problemen kunt brengen.
Voor het vissen met de natte vlieg gebruiken de meeste vliegvissers een team van drie natte 
vliegen die gevist worden aan een drijvende of intermediate (zeer langzaam zinkende) vliegen-
lijn. Hengels voor het vissen met de natte vlieg zijn doorgaans voor de lijnklasse #6-7 en 3 tot 
3,30 meter (10 – 11 voet) lang. Een medium-langzame actie biedt voordelen omdat je hiermee 
ruimere lussen kunt werpen waardoor de leader minder snel in de knoop raakt. Een langere 
hengel levert een betere controle van de lijn op en ze maakt het eenvoudiger om de bovenste 
vlieg over een grotere afstand strepen te laten trekken in het wateroppervlak tijdens het laatste 
gedeelte van het binnenvissen van de vliegen. 

Ierland staat al heel lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het vissen 
op forel in Europa en sportvissers maakten sinds de 19de eeuw jaarlijks pelgrimstochten naar 
Ierland om op zoek te gaan naar de hard vechtende, wilde, Ierse forel. Voor veel van die 
sportvissers betekent het vissen op de loughs (meren) de kers op de pudding, het biedt een 
ongeëvenaarde ervaring voor wat betreft het vissen op topkwaliteit wilde bruine forel in een 
wilde en ruige omgeving.
Wat maakt het vissen op forel in Ierland zo goed? Als eerste heeft het land de beschikking over 
talloze wateren, met duizenden meren, waaronder enkele zeer grote meren, met een totaal 
oppervlak van 144.000 hectare en nog eens 70.000 kilometer aan rivieren en beken, die de 
forellen veel ruimte en mogelijkheden bieden voor het paaien en waarin de jonge vis goed op 
kan groeien. 
Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in het noorden van de Atlantische Oceaan en 
opgewarmd door de Golfstroom, betekent dat Ierland beschikt over een gematigd zeeklimaat 
dat ideaal is voor de bruine forel, het biedt de vissoort een lang seizoen waarin ze kan groeien. 
Milde, natte winters betekenen dat de paairstromen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien 
leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is. 
Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-
westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. 
Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit 
en levert grote ‘hatches’ aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel 

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoe-
de forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.
Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunst-
vlieg, kunstaas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien 
van een aantal dagen bij de piek van de meivliegentijd, kun je driften over grote gedeelten van 
het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien. 
Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschie-
denis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende res-
taurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment 
aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten 
dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes…
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Iers forelvisavon-
tuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het ‘loughstijl’ vissen in 
Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede 
kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren 
plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.

SEIZOENEN EN HATCHES
Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start 
gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een 
lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de ‘duckfly’ (zwarte muggensoort) van maart 
tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. 
Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens 
een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert 
vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, 
kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen 
die diep gevist worden met zinkende vliegenlijnen. 
Vanaf de maand april beginnen de ‘olives’ (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze 
hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om 
een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede 
presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij. 
Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden 
we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen 
op alle belangrijke kalksteenloughs uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, 
voor zowel de vissen als de sportvissers, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor 
forelvissers. Deze periode werd in vroeger tijd ‘duffer’s fortnight’ genoemd (zelfs ‘sukkels’ zouden 

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

REGLEMENTEN
Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. 
Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschil-
lende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen 
sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober.  
Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een 
boot op de Ierse loughs.

In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op forel te vis-
sen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn 
eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we 
raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de 
voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgen-
de link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven:  
http://fishinginireland.info/regulations.htm

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

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van 
een aantal van de belangrijkste viswateren. 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 viswa-
teren, 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; 

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vliegenhengel 
voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals 
tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de 
lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. 
Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne 
leaderpunten. 
Het ‘dappen’ met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire me-
thode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegentijd. Een lange, lichte, telescopische 
werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de 
hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het 
aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder 
invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak 
gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas 
gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten. 
Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer 
je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan 
worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met 
succes te kunnen zetten.
Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materia-
len en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpver-
mogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, 
kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvissers 
nu ook succes hebben met shads. 

INTRODUCTIE

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Paul O’Reilly, Emma Morrisey, & Paul Bourke.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande QR-
code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar: 
www.fishinginireland.info
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Milde, natte winters betekenen dat de paairstromen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien 
leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is. 
Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-
westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. 
Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit 
en levert grote ‘hatches’ aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel 

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoe-
de forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.
Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunst-
vlieg, kunstaas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien 
van een aantal dagen bij de piek van de meivliegentijd, kun je driften over grote gedeelten van 
het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien. 
Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschie-
denis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende res-
taurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment 
aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten 
dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes…
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Iers forelvisavon-
tuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het ‘loughstijl’ vissen in 
Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede 
kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren 
plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.

SEIZOENEN EN HATCHES
Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start 
gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een 
lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de ‘duckfly’ (zwarte muggensoort) van maart 
tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. 
Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens 
een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert 
vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, 
kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen 
die diep gevist worden met zinkende vliegenlijnen. 
Vanaf de maand april beginnen de ‘olives’ (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze 
hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om 
een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede 
presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij. 
Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden 
we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen 
op alle belangrijke kalksteenloughs uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, 
voor zowel de vissen als de sportvissers, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor 
forelvissers. Deze periode werd in vroeger tijd ‘duffer’s fortnight’ genoemd (zelfs ‘sukkels’ zouden 

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

REGLEMENTEN
Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. 
Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschil-
lende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen 
sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober.  
Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een 
boot op de Ierse loughs.

In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op forel te vis-
sen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn 
eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we 
raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de 
voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgen-
de link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven:  
http://fishinginireland.info/regulations.htm

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

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van 
een aantal van de belangrijkste viswateren. 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 viswa-
teren, 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; 

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vliegenhengel 
voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals 
tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de 
lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. 
Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne 
leaderpunten. 
Het ‘dappen’ met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire me-
thode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegentijd. Een lange, lichte, telescopische 
werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de 
hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het 
aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder 
invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak 
gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas 
gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten. 
Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer 
je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan 
worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met 
succes te kunnen zetten.
Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materia-
len en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpver-
mogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, 
kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvissers 
nu ook succes hebben met shads. 

INTRODUCTIE

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Paul O’Reilly, Emma Morrisey, & Paul Bourke.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande QR-
code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar: 
www.fishinginireland.info
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IN IRELAND

FORELVISSEN  
OP DE IERSE LOUGHS

in die veertien dagen vis kunnen vangen), het is nog steeds een periode van overvloed, wanneer 
hatches van deze grote, voedzame insecten de forellen in grote getale naar het oppervlak lokken; 
je kunt in deze periode een uitstekende sport beleven. Dit is de enige tijd van het jaar waarbij er 
soms meerdere boten driften in een bepaald gedeelte van het water, maar de visserij maakt dit 
meer dan goed. De visserij in de avonduren kan van mei tot in juni eveneens excellent zijn, wanneer 
hatches van grote muggensoorten tot in het donker op het wateroppervlak verschijnen, in dezelfde 
tijd van de dag verschijnen ook de nog eens vervelde meivliegen (ze worden nu ‘spinners’ genoemd) 
op het water om hun eieren af te zetten. In deze tijd van het jaar verschijnen ook grote scholen jonge 
baars waarop de forel ook met voorliefde kan azen, deze forellen kunnen goede sport opleveren 
voor de kunstaasvisser. 
Van juni tot ver in juli kan het vaak productief zijn om vroeg in de morgen en laat in de avond te 
vissen, hierbij wordt het midden van de dag gemeden, wat zeker op dagen met veel zonneschijn 
beter werkt. Op veel meren kunnen nu de hatches aan Caenis (kleinste eendagsvliegensoort) zeer 
rijk zijn, ook de grotere forellen verschijnen nu aan het oppervlak om zich tegoed te doen aan de 
duizenden kleine insecten. Het vissen met de droge vlieg kan adrenaline-verhogend werken tijdens 
deze hatches, waarbij kennis van het water en een goede presentatie essentieel zijn. Maar wanneer 
een forel de drijvende kunstvlieg pakt kun je je opmaken voor een felle run die soms tot in de bac-
king gaat! In de avonduren gaan in juni ook de hatches van schietmotten (sedges) van start en deze 
blijven de gehele zomer voortduren, in de late avonduren leveren ze vaak goede sport op. Door de 
noordelijke ligging van Ierland, blijft het vaak licht tot na 23.00 uur. 
In de maanden juli en augustus leveren de schietmotten de grootste hatches op, met name in de 
avonduren, het vissen tot in het donker is standaard wanneer de forellen de volwassen insecten 
en de poppen die op weg zijn naar het wateroppervlak blijven achtervolgen tot lang na zonson-
dergang. Op sommige loughs begint ook de meivlieg weer te hatchen in juli, met een hoogtepunt 
tegen het einde van de maand, soms loopt deze periode door tot ver in augustus. De olives blijven 
eveneens hatchen gedurende de zomer, het is dan ook aan te raden met een aantal goed gevulde 
vliegendozen aan de waterkant te verschijnen zodat je verschillende patronen kunt proberen.

METHODEN
Vliegvissen op forel op de grote Ierse loughs betekent doorgaans dat je vist vanuit een driftende, 
door de wind voortbewogen boot, deze zijn normaal gesproken 17 tot 19 voet (5,10 tot 5,70 
meter) lang en gemaakt van hout of glasvezel. Deze boten zijn stevig en goed te hanteren, ook 
wanneer er flinke golven op het meer staan. Op een winderige dag kan het handig zijn om een 
driftzak te gebruiken om de drift af te remmen, onder sommige omstandigheden gaan sportvis-
sers zelfs voor anker om een hotspot gericht af te kunnen vissen. Je moet als sportvisser altijd 
voorzichtig zijn met gebruik van een driftzak of anker omdat je door ondoordacht gebruik de 
boot en de mensen erin in problemen kunt brengen.
Voor het vissen met de natte vlieg gebruiken de meeste vliegvissers een team van drie natte 
vliegen die gevist worden aan een drijvende of intermediate (zeer langzaam zinkende) vliegen-
lijn. Hengels voor het vissen met de natte vlieg zijn doorgaans voor de lijnklasse #6-7 en 3 tot 
3,30 meter (10 – 11 voet) lang. Een medium-langzame actie biedt voordelen omdat je hiermee 
ruimere lussen kunt werpen waardoor de leader minder snel in de knoop raakt. Een langere 
hengel levert een betere controle van de lijn op en ze maakt het eenvoudiger om de bovenste 
vlieg over een grotere afstand strepen te laten trekken in het wateroppervlak tijdens het laatste 
gedeelte van het binnenvissen van de vliegen. 

Ierland staat al heel lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het vissen 
op forel in Europa en sportvissers maakten sinds de 19de eeuw jaarlijks pelgrimstochten naar 
Ierland om op zoek te gaan naar de hard vechtende, wilde, Ierse forel. Voor veel van die 
sportvissers betekent het vissen op de loughs (meren) de kers op de pudding, het biedt een 
ongeëvenaarde ervaring voor wat betreft het vissen op topkwaliteit wilde bruine forel in een 
wilde en ruige omgeving.
Wat maakt het vissen op forel in Ierland zo goed? Als eerste heeft het land de beschikking over 
talloze wateren, met duizenden meren, waaronder enkele zeer grote meren, met een totaal 
oppervlak van 144.000 hectare en nog eens 70.000 kilometer aan rivieren en beken, die de 
forellen veel ruimte en mogelijkheden bieden voor het paaien en waarin de jonge vis goed op 
kan groeien. 
Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in het noorden van de Atlantische Oceaan en 
opgewarmd door de Golfstroom, betekent dat Ierland beschikt over een gematigd zeeklimaat 
dat ideaal is voor de bruine forel, het biedt de vissoort een lang seizoen waarin ze kan groeien. 
Milde, natte winters betekenen dat de paairstromen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien 
leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is. 
Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-
westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. 
Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit 
en levert grote ‘hatches’ aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel 

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoe-
de forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.
Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunst-
vlieg, kunstaas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien 
van een aantal dagen bij de piek van de meivliegentijd, kun je driften over grote gedeelten van 
het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien. 
Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschie-
denis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende res-
taurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment 
aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten 
dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes…
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Iers forelvisavon-
tuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het ‘loughstijl’ vissen in 
Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede 
kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren 
plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.

SEIZOENEN EN HATCHES
Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start 
gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een 
lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de ‘duckfly’ (zwarte muggensoort) van maart 
tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. 
Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens 
een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert 
vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, 
kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen 
die diep gevist worden met zinkende vliegenlijnen. 
Vanaf de maand april beginnen de ‘olives’ (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze 
hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om 
een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede 
presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij. 
Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden 
we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen 
op alle belangrijke kalksteenloughs uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, 
voor zowel de vissen als de sportvissers, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor 
forelvissers. Deze periode werd in vroeger tijd ‘duffer’s fortnight’ genoemd (zelfs ‘sukkels’ zouden 

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

REGLEMENTEN
Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. 
Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschil-
lende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen 
sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober.  
Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een 
boot op de Ierse loughs.

In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op forel te vis-
sen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn 
eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we 
raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de 
voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgen-
de link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven:  
http://fishinginireland.info/regulations.htm

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

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van 
een aantal van de belangrijkste viswateren. 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 viswa-
teren, 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; 

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vliegenhengel 
voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals 
tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de 
lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. 
Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne 
leaderpunten. 
Het ‘dappen’ met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire me-
thode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegentijd. Een lange, lichte, telescopische 
werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de 
hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het 
aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder 
invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak 
gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas 
gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten. 
Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer 
je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan 
worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met 
succes te kunnen zetten.
Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materia-
len en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpver-
mogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, 
kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvissers 
nu ook succes hebben met shads. 

INTRODUCTIE

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Paul O’Reilly, Emma Morrisey, & Paul Bourke.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande QR-
code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar: 
www.fishinginireland.info
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Pike Angling PIKE ANGLING
IN IRELAND

FORELVISSEN  
OP DE IERSE LOUGHS

in die veertien dagen vis kunnen vangen), het is nog steeds een periode van overvloed, wanneer 
hatches van deze grote, voedzame insecten de forellen in grote getale naar het oppervlak lokken; 
je kunt in deze periode een uitstekende sport beleven. Dit is de enige tijd van het jaar waarbij er 
soms meerdere boten driften in een bepaald gedeelte van het water, maar de visserij maakt dit 
meer dan goed. De visserij in de avonduren kan van mei tot in juni eveneens excellent zijn, wanneer 
hatches van grote muggensoorten tot in het donker op het wateroppervlak verschijnen, in dezelfde 
tijd van de dag verschijnen ook de nog eens vervelde meivliegen (ze worden nu ‘spinners’ genoemd) 
op het water om hun eieren af te zetten. In deze tijd van het jaar verschijnen ook grote scholen jonge 
baars waarop de forel ook met voorliefde kan azen, deze forellen kunnen goede sport opleveren 
voor de kunstaasvisser. 
Van juni tot ver in juli kan het vaak productief zijn om vroeg in de morgen en laat in de avond te 
vissen, hierbij wordt het midden van de dag gemeden, wat zeker op dagen met veel zonneschijn 
beter werkt. Op veel meren kunnen nu de hatches aan Caenis (kleinste eendagsvliegensoort) zeer 
rijk zijn, ook de grotere forellen verschijnen nu aan het oppervlak om zich tegoed te doen aan de 
duizenden kleine insecten. Het vissen met de droge vlieg kan adrenaline-verhogend werken tijdens 
deze hatches, waarbij kennis van het water en een goede presentatie essentieel zijn. Maar wanneer 
een forel de drijvende kunstvlieg pakt kun je je opmaken voor een felle run die soms tot in de bac-
king gaat! In de avonduren gaan in juni ook de hatches van schietmotten (sedges) van start en deze 
blijven de gehele zomer voortduren, in de late avonduren leveren ze vaak goede sport op. Door de 
noordelijke ligging van Ierland, blijft het vaak licht tot na 23.00 uur. 
In de maanden juli en augustus leveren de schietmotten de grootste hatches op, met name in de 
avonduren, het vissen tot in het donker is standaard wanneer de forellen de volwassen insecten 
en de poppen die op weg zijn naar het wateroppervlak blijven achtervolgen tot lang na zonson-
dergang. Op sommige loughs begint ook de meivlieg weer te hatchen in juli, met een hoogtepunt 
tegen het einde van de maand, soms loopt deze periode door tot ver in augustus. De olives blijven 
eveneens hatchen gedurende de zomer, het is dan ook aan te raden met een aantal goed gevulde 
vliegendozen aan de waterkant te verschijnen zodat je verschillende patronen kunt proberen.

METHODEN
Vliegvissen op forel op de grote Ierse loughs betekent doorgaans dat je vist vanuit een driftende, 
door de wind voortbewogen boot, deze zijn normaal gesproken 17 tot 19 voet (5,10 tot 5,70 
meter) lang en gemaakt van hout of glasvezel. Deze boten zijn stevig en goed te hanteren, ook 
wanneer er flinke golven op het meer staan. Op een winderige dag kan het handig zijn om een 
driftzak te gebruiken om de drift af te remmen, onder sommige omstandigheden gaan sportvis-
sers zelfs voor anker om een hotspot gericht af te kunnen vissen. Je moet als sportvisser altijd 
voorzichtig zijn met gebruik van een driftzak of anker omdat je door ondoordacht gebruik de 
boot en de mensen erin in problemen kunt brengen.
Voor het vissen met de natte vlieg gebruiken de meeste vliegvissers een team van drie natte 
vliegen die gevist worden aan een drijvende of intermediate (zeer langzaam zinkende) vliegen-
lijn. Hengels voor het vissen met de natte vlieg zijn doorgaans voor de lijnklasse #6-7 en 3 tot 
3,30 meter (10 – 11 voet) lang. Een medium-langzame actie biedt voordelen omdat je hiermee 
ruimere lussen kunt werpen waardoor de leader minder snel in de knoop raakt. Een langere 
hengel levert een betere controle van de lijn op en ze maakt het eenvoudiger om de bovenste 
vlieg over een grotere afstand strepen te laten trekken in het wateroppervlak tijdens het laatste 
gedeelte van het binnenvissen van de vliegen. 

Ierland staat al heel lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het vissen 
op forel in Europa en sportvissers maakten sinds de 19de eeuw jaarlijks pelgrimstochten naar 
Ierland om op zoek te gaan naar de hard vechtende, wilde, Ierse forel. Voor veel van die 
sportvissers betekent het vissen op de loughs (meren) de kers op de pudding, het biedt een 
ongeëvenaarde ervaring voor wat betreft het vissen op topkwaliteit wilde bruine forel in een 
wilde en ruige omgeving.
Wat maakt het vissen op forel in Ierland zo goed? Als eerste heeft het land de beschikking over 
talloze wateren, met duizenden meren, waaronder enkele zeer grote meren, met een totaal 
oppervlak van 144.000 hectare en nog eens 70.000 kilometer aan rivieren en beken, die de 
forellen veel ruimte en mogelijkheden bieden voor het paaien en waarin de jonge vis goed op 
kan groeien. 
Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in het noorden van de Atlantische Oceaan en 
opgewarmd door de Golfstroom, betekent dat Ierland beschikt over een gematigd zeeklimaat 
dat ideaal is voor de bruine forel, het biedt de vissoort een lang seizoen waarin ze kan groeien. 
Milde, natte winters betekenen dat de paairstromen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien 
leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is. 
Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-
westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. 
Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit 
en levert grote ‘hatches’ aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel 

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoe-
de forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.
Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunst-
vlieg, kunstaas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien 
van een aantal dagen bij de piek van de meivliegentijd, kun je driften over grote gedeelten van 
het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien. 
Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschie-
denis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende res-
taurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment 
aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten 
dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes…
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Iers forelvisavon-
tuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het ‘loughstijl’ vissen in 
Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede 
kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren 
plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.

SEIZOENEN EN HATCHES
Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start 
gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een 
lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de ‘duckfly’ (zwarte muggensoort) van maart 
tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. 
Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens 
een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert 
vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, 
kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen 
die diep gevist worden met zinkende vliegenlijnen. 
Vanaf de maand april beginnen de ‘olives’ (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze 
hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om 
een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede 
presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij. 
Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden 
we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen 
op alle belangrijke kalksteenloughs uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, 
voor zowel de vissen als de sportvissers, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor 
forelvissers. Deze periode werd in vroeger tijd ‘duffer’s fortnight’ genoemd (zelfs ‘sukkels’ zouden 

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

REGLEMENTEN
Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. 
Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschil-
lende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen 
sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober.  
Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een 
boot op de Ierse loughs.

In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op forel te vis-
sen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn 
eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we 
raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de 
voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgen-
de link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven:  
http://fishinginireland.info/regulations.htm

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

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van 
een aantal van de belangrijkste viswateren. 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 viswa-
teren, 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; 

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vliegenhengel 
voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals 
tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de 
lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. 
Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne 
leaderpunten. 
Het ‘dappen’ met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire me-
thode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegentijd. Een lange, lichte, telescopische 
werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de 
hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het 
aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder 
invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak 
gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas 
gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten. 
Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer 
je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan 
worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met 
succes te kunnen zetten.
Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materia-
len en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpver-
mogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, 
kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvissers 
nu ook succes hebben met shads. 

INTRODUCTIE

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Paul O’Reilly, Emma Morrisey, & Paul Bourke.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande QR-
code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar: 
www.fishinginireland.info
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in die veertien dagen vis kunnen vangen), het is nog steeds een periode van overvloed, wanneer 
hatches van deze grote, voedzame insecten de forellen in grote getale naar het oppervlak lokken; 
je kunt in deze periode een uitstekende sport beleven. Dit is de enige tijd van het jaar waarbij er 
soms meerdere boten driften in een bepaald gedeelte van het water, maar de visserij maakt dit 
meer dan goed. De visserij in de avonduren kan van mei tot in juni eveneens excellent zijn, wanneer 
hatches van grote muggensoorten tot in het donker op het wateroppervlak verschijnen, in dezelfde 
tijd van de dag verschijnen ook de nog eens vervelde meivliegen (ze worden nu ‘spinners’ genoemd) 
op het water om hun eieren af te zetten. In deze tijd van het jaar verschijnen ook grote scholen jonge 
baars waarop de forel ook met voorliefde kan azen, deze forellen kunnen goede sport opleveren 
voor de kunstaasvisser. 
Van juni tot ver in juli kan het vaak productief zijn om vroeg in de morgen en laat in de avond te 
vissen, hierbij wordt het midden van de dag gemeden, wat zeker op dagen met veel zonneschijn 
beter werkt. Op veel meren kunnen nu de hatches aan Caenis (kleinste eendagsvliegensoort) zeer 
rijk zijn, ook de grotere forellen verschijnen nu aan het oppervlak om zich tegoed te doen aan de 
duizenden kleine insecten. Het vissen met de droge vlieg kan adrenaline-verhogend werken tijdens 
deze hatches, waarbij kennis van het water en een goede presentatie essentieel zijn. Maar wanneer 
een forel de drijvende kunstvlieg pakt kun je je opmaken voor een felle run die soms tot in de bac-
king gaat! In de avonduren gaan in juni ook de hatches van schietmotten (sedges) van start en deze 
blijven de gehele zomer voortduren, in de late avonduren leveren ze vaak goede sport op. Door de 
noordelijke ligging van Ierland, blijft het vaak licht tot na 23.00 uur. 
In de maanden juli en augustus leveren de schietmotten de grootste hatches op, met name in de 
avonduren, het vissen tot in het donker is standaard wanneer de forellen de volwassen insecten 
en de poppen die op weg zijn naar het wateroppervlak blijven achtervolgen tot lang na zonson-
dergang. Op sommige loughs begint ook de meivlieg weer te hatchen in juli, met een hoogtepunt 
tegen het einde van de maand, soms loopt deze periode door tot ver in augustus. De olives blijven 
eveneens hatchen gedurende de zomer, het is dan ook aan te raden met een aantal goed gevulde 
vliegendozen aan de waterkant te verschijnen zodat je verschillende patronen kunt proberen.

METHODEN
Vliegvissen op forel op de grote Ierse loughs betekent doorgaans dat je vist vanuit een driftende, 
door de wind voortbewogen boot, deze zijn normaal gesproken 17 tot 19 voet (5,10 tot 5,70 
meter) lang en gemaakt van hout of glasvezel. Deze boten zijn stevig en goed te hanteren, ook 
wanneer er flinke golven op het meer staan. Op een winderige dag kan het handig zijn om een 
driftzak te gebruiken om de drift af te remmen, onder sommige omstandigheden gaan sportvis-
sers zelfs voor anker om een hotspot gericht af te kunnen vissen. Je moet als sportvisser altijd 
voorzichtig zijn met gebruik van een driftzak of anker omdat je door ondoordacht gebruik de 
boot en de mensen erin in problemen kunt brengen.
Voor het vissen met de natte vlieg gebruiken de meeste vliegvissers een team van drie natte 
vliegen die gevist worden aan een drijvende of intermediate (zeer langzaam zinkende) vliegen-
lijn. Hengels voor het vissen met de natte vlieg zijn doorgaans voor de lijnklasse #6-7 en 3 tot 
3,30 meter (10 – 11 voet) lang. Een medium-langzame actie biedt voordelen omdat je hiermee 
ruimere lussen kunt werpen waardoor de leader minder snel in de knoop raakt. Een langere 
hengel levert een betere controle van de lijn op en ze maakt het eenvoudiger om de bovenste 
vlieg over een grotere afstand strepen te laten trekken in het wateroppervlak tijdens het laatste 
gedeelte van het binnenvissen van de vliegen. 

Ierland staat al heel lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het vissen 
op forel in Europa en sportvissers maakten sinds de 19de eeuw jaarlijks pelgrimstochten naar 
Ierland om op zoek te gaan naar de hard vechtende, wilde, Ierse forel. Voor veel van die 
sportvissers betekent het vissen op de loughs (meren) de kers op de pudding, het biedt een 
ongeëvenaarde ervaring voor wat betreft het vissen op topkwaliteit wilde bruine forel in een 
wilde en ruige omgeving.
Wat maakt het vissen op forel in Ierland zo goed? Als eerste heeft het land de beschikking over 
talloze wateren, met duizenden meren, waaronder enkele zeer grote meren, met een totaal 
oppervlak van 144.000 hectare en nog eens 70.000 kilometer aan rivieren en beken, die de 
forellen veel ruimte en mogelijkheden bieden voor het paaien en waarin de jonge vis goed op 
kan groeien. 
Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in het noorden van de Atlantische Oceaan en 
opgewarmd door de Golfstroom, betekent dat Ierland beschikt over een gematigd zeeklimaat 
dat ideaal is voor de bruine forel, het biedt de vissoort een lang seizoen waarin ze kan groeien. 
Milde, natte winters betekenen dat de paairstromen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien 
leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is. 
Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-
westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. 
Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit 
en levert grote ‘hatches’ aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel 

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoe-
de forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.
Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunst-
vlieg, kunstaas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien 
van een aantal dagen bij de piek van de meivliegentijd, kun je driften over grote gedeelten van 
het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien. 
Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschie-
denis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende res-
taurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment 
aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten 
dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes…
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Iers forelvisavon-
tuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het ‘loughstijl’ vissen in 
Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede 
kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren 
plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.

SEIZOENEN EN HATCHES
Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start 
gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een 
lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de ‘duckfly’ (zwarte muggensoort) van maart 
tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. 
Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens 
een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert 
vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, 
kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen 
die diep gevist worden met zinkende vliegenlijnen. 
Vanaf de maand april beginnen de ‘olives’ (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze 
hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om 
een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede 
presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij. 
Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden 
we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen 
op alle belangrijke kalksteenloughs uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, 
voor zowel de vissen als de sportvissers, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor 
forelvissers. Deze periode werd in vroeger tijd ‘duffer’s fortnight’ genoemd (zelfs ‘sukkels’ zouden 

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

REGLEMENTEN
Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. 
Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschil-
lende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen 
sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober.  
Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een 
boot op de Ierse loughs.

In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op forel te vis-
sen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn 
eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we 
raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de 
voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgen-
de link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven:  
http://fishinginireland.info/regulations.htm

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

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van 
een aantal van de belangrijkste viswateren. 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 viswa-
teren, 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; 

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vliegenhengel 
voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals 
tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de 
lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. 
Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne 
leaderpunten. 
Het ‘dappen’ met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire me-
thode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegentijd. Een lange, lichte, telescopische 
werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de 
hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het 
aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder 
invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak 
gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas 
gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten. 
Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer 
je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan 
worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met 
succes te kunnen zetten.
Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materia-
len en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpver-
mogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, 
kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvissers 
nu ook succes hebben met shads. 

INTRODUCTIE

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Paul O’Reilly, Emma Morrisey, & Paul Bourke.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande QR-
code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar: 
www.fishinginireland.info
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in die veertien dagen vis kunnen vangen), het is nog steeds een periode van overvloed, wanneer 
hatches van deze grote, voedzame insecten de forellen in grote getale naar het oppervlak lokken; 
je kunt in deze periode een uitstekende sport beleven. Dit is de enige tijd van het jaar waarbij er 
soms meerdere boten driften in een bepaald gedeelte van het water, maar de visserij maakt dit 
meer dan goed. De visserij in de avonduren kan van mei tot in juni eveneens excellent zijn, wanneer 
hatches van grote muggensoorten tot in het donker op het wateroppervlak verschijnen, in dezelfde 
tijd van de dag verschijnen ook de nog eens vervelde meivliegen (ze worden nu ‘spinners’ genoemd) 
op het water om hun eieren af te zetten. In deze tijd van het jaar verschijnen ook grote scholen jonge 
baars waarop de forel ook met voorliefde kan azen, deze forellen kunnen goede sport opleveren 
voor de kunstaasvisser. 
Van juni tot ver in juli kan het vaak productief zijn om vroeg in de morgen en laat in de avond te 
vissen, hierbij wordt het midden van de dag gemeden, wat zeker op dagen met veel zonneschijn 
beter werkt. Op veel meren kunnen nu de hatches aan Caenis (kleinste eendagsvliegensoort) zeer 
rijk zijn, ook de grotere forellen verschijnen nu aan het oppervlak om zich tegoed te doen aan de 
duizenden kleine insecten. Het vissen met de droge vlieg kan adrenaline-verhogend werken tijdens 
deze hatches, waarbij kennis van het water en een goede presentatie essentieel zijn. Maar wanneer 
een forel de drijvende kunstvlieg pakt kun je je opmaken voor een felle run die soms tot in de bac-
king gaat! In de avonduren gaan in juni ook de hatches van schietmotten (sedges) van start en deze 
blijven de gehele zomer voortduren, in de late avonduren leveren ze vaak goede sport op. Door de 
noordelijke ligging van Ierland, blijft het vaak licht tot na 23.00 uur. 
In de maanden juli en augustus leveren de schietmotten de grootste hatches op, met name in de 
avonduren, het vissen tot in het donker is standaard wanneer de forellen de volwassen insecten 
en de poppen die op weg zijn naar het wateroppervlak blijven achtervolgen tot lang na zonson-
dergang. Op sommige loughs begint ook de meivlieg weer te hatchen in juli, met een hoogtepunt 
tegen het einde van de maand, soms loopt deze periode door tot ver in augustus. De olives blijven 
eveneens hatchen gedurende de zomer, het is dan ook aan te raden met een aantal goed gevulde 
vliegendozen aan de waterkant te verschijnen zodat je verschillende patronen kunt proberen.

METHODEN
Vliegvissen op forel op de grote Ierse loughs betekent doorgaans dat je vist vanuit een driftende, 
door de wind voortbewogen boot, deze zijn normaal gesproken 17 tot 19 voet (5,10 tot 5,70 
meter) lang en gemaakt van hout of glasvezel. Deze boten zijn stevig en goed te hanteren, ook 
wanneer er flinke golven op het meer staan. Op een winderige dag kan het handig zijn om een 
driftzak te gebruiken om de drift af te remmen, onder sommige omstandigheden gaan sportvis-
sers zelfs voor anker om een hotspot gericht af te kunnen vissen. Je moet als sportvisser altijd 
voorzichtig zijn met gebruik van een driftzak of anker omdat je door ondoordacht gebruik de 
boot en de mensen erin in problemen kunt brengen.
Voor het vissen met de natte vlieg gebruiken de meeste vliegvissers een team van drie natte 
vliegen die gevist worden aan een drijvende of intermediate (zeer langzaam zinkende) vliegen-
lijn. Hengels voor het vissen met de natte vlieg zijn doorgaans voor de lijnklasse #6-7 en 3 tot 
3,30 meter (10 – 11 voet) lang. Een medium-langzame actie biedt voordelen omdat je hiermee 
ruimere lussen kunt werpen waardoor de leader minder snel in de knoop raakt. Een langere 
hengel levert een betere controle van de lijn op en ze maakt het eenvoudiger om de bovenste 
vlieg over een grotere afstand strepen te laten trekken in het wateroppervlak tijdens het laatste 
gedeelte van het binnenvissen van de vliegen. 

Ierland staat al heel lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het vissen 
op forel in Europa en sportvissers maakten sinds de 19de eeuw jaarlijks pelgrimstochten naar 
Ierland om op zoek te gaan naar de hard vechtende, wilde, Ierse forel. Voor veel van die 
sportvissers betekent het vissen op de loughs (meren) de kers op de pudding, het biedt een 
ongeëvenaarde ervaring voor wat betreft het vissen op topkwaliteit wilde bruine forel in een 
wilde en ruige omgeving.
Wat maakt het vissen op forel in Ierland zo goed? Als eerste heeft het land de beschikking over 
talloze wateren, met duizenden meren, waaronder enkele zeer grote meren, met een totaal 
oppervlak van 144.000 hectare en nog eens 70.000 kilometer aan rivieren en beken, die de 
forellen veel ruimte en mogelijkheden bieden voor het paaien en waarin de jonge vis goed op 
kan groeien. 
Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in het noorden van de Atlantische Oceaan en 
opgewarmd door de Golfstroom, betekent dat Ierland beschikt over een gematigd zeeklimaat 
dat ideaal is voor de bruine forel, het biedt de vissoort een lang seizoen waarin ze kan groeien. 
Milde, natte winters betekenen dat de paairstromen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien 
leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is. 
Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-
westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. 
Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit 
en levert grote ‘hatches’ aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel 

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoe-
de forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.
Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunst-
vlieg, kunstaas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien 
van een aantal dagen bij de piek van de meivliegentijd, kun je driften over grote gedeelten van 
het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien. 
Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschie-
denis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende res-
taurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment 
aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten 
dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes…
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Iers forelvisavon-
tuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het ‘loughstijl’ vissen in 
Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede 
kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren 
plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.

SEIZOENEN EN HATCHES
Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start 
gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een 
lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de ‘duckfly’ (zwarte muggensoort) van maart 
tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. 
Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens 
een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert 
vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, 
kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen 
die diep gevist worden met zinkende vliegenlijnen. 
Vanaf de maand april beginnen de ‘olives’ (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze 
hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om 
een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede 
presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij. 
Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden 
we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen 
op alle belangrijke kalksteenloughs uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, 
voor zowel de vissen als de sportvissers, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor 
forelvissers. Deze periode werd in vroeger tijd ‘duffer’s fortnight’ genoemd (zelfs ‘sukkels’ zouden 

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

REGLEMENTEN
Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. 
Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschil-
lende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen 
sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober.  
Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een 
boot op de Ierse loughs.

In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op forel te vis-
sen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn 
eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we 
raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de 
voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgen-
de link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven:  
http://fishinginireland.info/regulations.htm

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

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van 
een aantal van de belangrijkste viswateren. 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 viswa-
teren, 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; 

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vliegenhengel 
voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals 
tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de 
lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. 
Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne 
leaderpunten. 
Het ‘dappen’ met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire me-
thode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegentijd. Een lange, lichte, telescopische 
werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de 
hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het 
aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder 
invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak 
gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas 
gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten. 
Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer 
je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan 
worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met 
succes te kunnen zetten.
Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materia-
len en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpver-
mogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, 
kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvissers 
nu ook succes hebben met shads. 

INTRODUCTIE

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Paul O’Reilly, Emma Morrisey, & Paul Bourke.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande QR-
code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar: 
www.fishinginireland.info
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FORELVISSEN  
OP DE IERSE LOUGHS

in die veertien dagen vis kunnen vangen), het is nog steeds een periode van overvloed, wanneer 
hatches van deze grote, voedzame insecten de forellen in grote getale naar het oppervlak lokken; 
je kunt in deze periode een uitstekende sport beleven. Dit is de enige tijd van het jaar waarbij er 
soms meerdere boten driften in een bepaald gedeelte van het water, maar de visserij maakt dit 
meer dan goed. De visserij in de avonduren kan van mei tot in juni eveneens excellent zijn, wanneer 
hatches van grote muggensoorten tot in het donker op het wateroppervlak verschijnen, in dezelfde 
tijd van de dag verschijnen ook de nog eens vervelde meivliegen (ze worden nu ‘spinners’ genoemd) 
op het water om hun eieren af te zetten. In deze tijd van het jaar verschijnen ook grote scholen jonge 
baars waarop de forel ook met voorliefde kan azen, deze forellen kunnen goede sport opleveren 
voor de kunstaasvisser. 
Van juni tot ver in juli kan het vaak productief zijn om vroeg in de morgen en laat in de avond te 
vissen, hierbij wordt het midden van de dag gemeden, wat zeker op dagen met veel zonneschijn 
beter werkt. Op veel meren kunnen nu de hatches aan Caenis (kleinste eendagsvliegensoort) zeer 
rijk zijn, ook de grotere forellen verschijnen nu aan het oppervlak om zich tegoed te doen aan de 
duizenden kleine insecten. Het vissen met de droge vlieg kan adrenaline-verhogend werken tijdens 
deze hatches, waarbij kennis van het water en een goede presentatie essentieel zijn. Maar wanneer 
een forel de drijvende kunstvlieg pakt kun je je opmaken voor een felle run die soms tot in de bac-
king gaat! In de avonduren gaan in juni ook de hatches van schietmotten (sedges) van start en deze 
blijven de gehele zomer voortduren, in de late avonduren leveren ze vaak goede sport op. Door de 
noordelijke ligging van Ierland, blijft het vaak licht tot na 23.00 uur. 
In de maanden juli en augustus leveren de schietmotten de grootste hatches op, met name in de 
avonduren, het vissen tot in het donker is standaard wanneer de forellen de volwassen insecten 
en de poppen die op weg zijn naar het wateroppervlak blijven achtervolgen tot lang na zonson-
dergang. Op sommige loughs begint ook de meivlieg weer te hatchen in juli, met een hoogtepunt 
tegen het einde van de maand, soms loopt deze periode door tot ver in augustus. De olives blijven 
eveneens hatchen gedurende de zomer, het is dan ook aan te raden met een aantal goed gevulde 
vliegendozen aan de waterkant te verschijnen zodat je verschillende patronen kunt proberen.

METHODEN
Vliegvissen op forel op de grote Ierse loughs betekent doorgaans dat je vist vanuit een driftende, 
door de wind voortbewogen boot, deze zijn normaal gesproken 17 tot 19 voet (5,10 tot 5,70 
meter) lang en gemaakt van hout of glasvezel. Deze boten zijn stevig en goed te hanteren, ook 
wanneer er flinke golven op het meer staan. Op een winderige dag kan het handig zijn om een 
driftzak te gebruiken om de drift af te remmen, onder sommige omstandigheden gaan sportvis-
sers zelfs voor anker om een hotspot gericht af te kunnen vissen. Je moet als sportvisser altijd 
voorzichtig zijn met gebruik van een driftzak of anker omdat je door ondoordacht gebruik de 
boot en de mensen erin in problemen kunt brengen.
Voor het vissen met de natte vlieg gebruiken de meeste vliegvissers een team van drie natte 
vliegen die gevist worden aan een drijvende of intermediate (zeer langzaam zinkende) vliegen-
lijn. Hengels voor het vissen met de natte vlieg zijn doorgaans voor de lijnklasse #6-7 en 3 tot 
3,30 meter (10 – 11 voet) lang. Een medium-langzame actie biedt voordelen omdat je hiermee 
ruimere lussen kunt werpen waardoor de leader minder snel in de knoop raakt. Een langere 
hengel levert een betere controle van de lijn op en ze maakt het eenvoudiger om de bovenste 
vlieg over een grotere afstand strepen te laten trekken in het wateroppervlak tijdens het laatste 
gedeelte van het binnenvissen van de vliegen. 

Ierland staat al heel lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het vissen 
op forel in Europa en sportvissers maakten sinds de 19de eeuw jaarlijks pelgrimstochten naar 
Ierland om op zoek te gaan naar de hard vechtende, wilde, Ierse forel. Voor veel van die 
sportvissers betekent het vissen op de loughs (meren) de kers op de pudding, het biedt een 
ongeëvenaarde ervaring voor wat betreft het vissen op topkwaliteit wilde bruine forel in een 
wilde en ruige omgeving.
Wat maakt het vissen op forel in Ierland zo goed? Als eerste heeft het land de beschikking over 
talloze wateren, met duizenden meren, waaronder enkele zeer grote meren, met een totaal 
oppervlak van 144.000 hectare en nog eens 70.000 kilometer aan rivieren en beken, die de 
forellen veel ruimte en mogelijkheden bieden voor het paaien en waarin de jonge vis goed op 
kan groeien. 
Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in het noorden van de Atlantische Oceaan en 
opgewarmd door de Golfstroom, betekent dat Ierland beschikt over een gematigd zeeklimaat 
dat ideaal is voor de bruine forel, het biedt de vissoort een lang seizoen waarin ze kan groeien. 
Milde, natte winters betekenen dat de paairstromen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien 
leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is. 
Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-
westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. 
Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit 
en levert grote ‘hatches’ aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel 

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoe-
de forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.
Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunst-
vlieg, kunstaas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien 
van een aantal dagen bij de piek van de meivliegentijd, kun je driften over grote gedeelten van 
het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien. 
Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschie-
denis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende res-
taurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment 
aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten 
dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes…
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Iers forelvisavon-
tuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het ‘loughstijl’ vissen in 
Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede 
kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren 
plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.

SEIZOENEN EN HATCHES
Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start 
gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een 
lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de ‘duckfly’ (zwarte muggensoort) van maart 
tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. 
Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens 
een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert 
vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, 
kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen 
die diep gevist worden met zinkende vliegenlijnen. 
Vanaf de maand april beginnen de ‘olives’ (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze 
hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om 
een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede 
presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij. 
Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden 
we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen 
op alle belangrijke kalksteenloughs uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, 
voor zowel de vissen als de sportvissers, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor 
forelvissers. Deze periode werd in vroeger tijd ‘duffer’s fortnight’ genoemd (zelfs ‘sukkels’ zouden 

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

REGLEMENTEN
Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. 
Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschil-
lende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen 
sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober.  
Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een 
boot op de Ierse loughs.

In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op forel te vis-
sen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn 
eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we 
raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de 
voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgen-
de link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven:  
http://fishinginireland.info/regulations.htm

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

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van 
een aantal van de belangrijkste viswateren. 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 viswa-
teren, 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; 

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vliegenhengel 
voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals 
tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de 
lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. 
Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne 
leaderpunten. 
Het ‘dappen’ met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire me-
thode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegentijd. Een lange, lichte, telescopische 
werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de 
hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het 
aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder 
invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak 
gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas 
gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten. 
Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer 
je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan 
worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met 
succes te kunnen zetten.
Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materia-
len en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpver-
mogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, 
kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvissers 
nu ook succes hebben met shads. 

INTRODUCTIE

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Paul O’Reilly, Emma Morrisey, & Paul Bourke.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande QR-
code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar: 
www.fishinginireland.info
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Pike AnglingPIKE ANGLING
IN IRELAND

FORELVISSEN  
OP DE IERSE LOUGHS

in die veertien dagen vis kunnen vangen), het is nog steeds een periode van overvloed, wanneer 
hatches van deze grote, voedzame insecten de forellen in grote getale naar het oppervlak lokken; 
je kunt in deze periode een uitstekende sport beleven. Dit is de enige tijd van het jaar waarbij er 
soms meerdere boten driften in een bepaald gedeelte van het water, maar de visserij maakt dit 
meer dan goed. De visserij in de avonduren kan van mei tot in juni eveneens excellent zijn, wanneer 
hatches van grote muggensoorten tot in het donker op het wateroppervlak verschijnen, in dezelfde 
tijd van de dag verschijnen ook de nog eens vervelde meivliegen (ze worden nu ‘spinners’ genoemd) 
op het water om hun eieren af te zetten. In deze tijd van het jaar verschijnen ook grote scholen jonge 
baars waarop de forel ook met voorliefde kan azen, deze forellen kunnen goede sport opleveren 
voor de kunstaasvisser. 
Van juni tot ver in juli kan het vaak productief zijn om vroeg in de morgen en laat in de avond te 
vissen, hierbij wordt het midden van de dag gemeden, wat zeker op dagen met veel zonneschijn 
beter werkt. Op veel meren kunnen nu de hatches aan Caenis (kleinste eendagsvliegensoort) zeer 
rijk zijn, ook de grotere forellen verschijnen nu aan het oppervlak om zich tegoed te doen aan de 
duizenden kleine insecten. Het vissen met de droge vlieg kan adrenaline-verhogend werken tijdens 
deze hatches, waarbij kennis van het water en een goede presentatie essentieel zijn. Maar wanneer 
een forel de drijvende kunstvlieg pakt kun je je opmaken voor een felle run die soms tot in de bac-
king gaat! In de avonduren gaan in juni ook de hatches van schietmotten (sedges) van start en deze 
blijven de gehele zomer voortduren, in de late avonduren leveren ze vaak goede sport op. Door de 
noordelijke ligging van Ierland, blijft het vaak licht tot na 23.00 uur. 
In de maanden juli en augustus leveren de schietmotten de grootste hatches op, met name in de 
avonduren, het vissen tot in het donker is standaard wanneer de forellen de volwassen insecten 
en de poppen die op weg zijn naar het wateroppervlak blijven achtervolgen tot lang na zonson-
dergang. Op sommige loughs begint ook de meivlieg weer te hatchen in juli, met een hoogtepunt 
tegen het einde van de maand, soms loopt deze periode door tot ver in augustus. De olives blijven 
eveneens hatchen gedurende de zomer, het is dan ook aan te raden met een aantal goed gevulde 
vliegendozen aan de waterkant te verschijnen zodat je verschillende patronen kunt proberen.

METHODEN
Vliegvissen op forel op de grote Ierse loughs betekent doorgaans dat je vist vanuit een driftende, 
door de wind voortbewogen boot, deze zijn normaal gesproken 17 tot 19 voet (5,10 tot 5,70 
meter) lang en gemaakt van hout of glasvezel. Deze boten zijn stevig en goed te hanteren, ook 
wanneer er flinke golven op het meer staan. Op een winderige dag kan het handig zijn om een 
driftzak te gebruiken om de drift af te remmen, onder sommige omstandigheden gaan sportvis-
sers zelfs voor anker om een hotspot gericht af te kunnen vissen. Je moet als sportvisser altijd 
voorzichtig zijn met gebruik van een driftzak of anker omdat je door ondoordacht gebruik de 
boot en de mensen erin in problemen kunt brengen.
Voor het vissen met de natte vlieg gebruiken de meeste vliegvissers een team van drie natte 
vliegen die gevist worden aan een drijvende of intermediate (zeer langzaam zinkende) vliegen-
lijn. Hengels voor het vissen met de natte vlieg zijn doorgaans voor de lijnklasse #6-7 en 3 tot 
3,30 meter (10 – 11 voet) lang. Een medium-langzame actie biedt voordelen omdat je hiermee 
ruimere lussen kunt werpen waardoor de leader minder snel in de knoop raakt. Een langere 
hengel levert een betere controle van de lijn op en ze maakt het eenvoudiger om de bovenste 
vlieg over een grotere afstand strepen te laten trekken in het wateroppervlak tijdens het laatste 
gedeelte van het binnenvissen van de vliegen. 

Ierland staat al heel lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het vissen 
op forel in Europa en sportvissers maakten sinds de 19de eeuw jaarlijks pelgrimstochten naar 
Ierland om op zoek te gaan naar de hard vechtende, wilde, Ierse forel. Voor veel van die 
sportvissers betekent het vissen op de loughs (meren) de kers op de pudding, het biedt een 
ongeëvenaarde ervaring voor wat betreft het vissen op topkwaliteit wilde bruine forel in een 
wilde en ruige omgeving.
Wat maakt het vissen op forel in Ierland zo goed? Als eerste heeft het land de beschikking over 
talloze wateren, met duizenden meren, waaronder enkele zeer grote meren, met een totaal 
oppervlak van 144.000 hectare en nog eens 70.000 kilometer aan rivieren en beken, die de 
forellen veel ruimte en mogelijkheden bieden voor het paaien en waarin de jonge vis goed op 
kan groeien. 
Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in het noorden van de Atlantische Oceaan en 
opgewarmd door de Golfstroom, betekent dat Ierland beschikt over een gematigd zeeklimaat 
dat ideaal is voor de bruine forel, het biedt de vissoort een lang seizoen waarin ze kan groeien. 
Milde, natte winters betekenen dat de paairstromen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien 
leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is. 
Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-
westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. 
Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit 
en levert grote ‘hatches’ aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel 

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoe-
de forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.
Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunst-
vlieg, kunstaas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien 
van een aantal dagen bij de piek van de meivliegentijd, kun je driften over grote gedeelten van 
het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien. 
Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschie-
denis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende res-
taurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment 
aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten 
dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes…
Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Iers forelvisavon-
tuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het ‘loughstijl’ vissen in 
Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede 
kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren 
plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.

SEIZOENEN EN HATCHES
Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start 
gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een 
lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de ‘duckfly’ (zwarte muggensoort) van maart 
tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. 
Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens 
een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert 
vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, 
kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen 
die diep gevist worden met zinkende vliegenlijnen. 
Vanaf de maand april beginnen de ‘olives’ (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze 
hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om 
een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede 
presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij. 
Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden 
we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen 
op alle belangrijke kalksteenloughs uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, 
voor zowel de vissen als de sportvissers, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor 
forelvissers. Deze periode werd in vroeger tijd ‘duffer’s fortnight’ genoemd (zelfs ‘sukkels’ zouden 

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

REGLEMENTEN
Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. 
Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschil-
lende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen 
sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober.  
Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een 
boot op de Ierse loughs.

In het grootste deel van Ierland hebben sportvissers geen vergunning nodig om op forel te vis-
sen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn 
eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we 
raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de 
voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgen-
de link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven:  
http://fishinginireland.info/regulations.htm

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

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie
Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van 
een aantal van de belangrijkste viswateren. 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 viswa-
teren, 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; 

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vliegenhengel 
voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals 
tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de 
lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. 
Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne 
leaderpunten. 
Het ‘dappen’ met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire me-
thode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegentijd. Een lange, lichte, telescopische 
werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de 
hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het 
aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder 
invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak 
gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas 
gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten. 
Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer 
je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan 
worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met 
succes te kunnen zetten.
Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materia-
len en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpver-
mogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, 
kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvissers 
nu ook succes hebben met shads. 

INTRODUCTIE

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur; 
Houd rekening met andere bezoekers. 
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo’n 
manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.

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

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

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

Erkenning
© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015
Foto’s geleverd door: IFI, Shane O’Reilly, Paul O’Reilly, Emma Morrisey, & Paul Bourke.
Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright 
Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van 
de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.
Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden. 

#CPRSavesfish

Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scande QR-
code of gebruik de volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar: 
www.fishinginireland.info
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Grote Ierse Loughs
Deze brochure beschrijft een aantal van de grote loughs in Ierland en de visserij op forel die je hier 
kunt ervaren. Ierland beschikt over een aantal grote kalksteen forelmeren, meren waarvan er in Europa 
maar weinig meer te vinden zijn, al deze meren staan garant voor een excellente visserij op forel. De 
grote loughs in het westen zijn over de gehele wereld bekend vanwege de hoeveelheid insecten die hier 
uitkomen en de prima vangsten. De loughs Corrib, Mask, Carra, Conn en Cullin in de counties Galway 
en Mayo behoren tot de beste forelvisserijen wereldwijd. Hierbij komen de loughs Derg en Ree in de 
Midlands, grote meren langs de rivier de Shannon, waar het vissen met de ‘spent gnat’ (imitatie van vol-
wassen meivlieg) in de meivliegentijd het hoogtepunt van het jaar vormt. Lough Sheelin in County Cavan 
staat bekend om het vissen met de droge vlieg, met name met imitaties van meivliegen en schietmotten. 
Lough Arrow in County Sligo is eveneens een zeer productief forelwater. 
1) Lough Corrib is met 178km2 een zeer groot meer. Het noordelijke deel van het lough is meer open 
en het heeft dieper water, terwijl het zuidelijke deel ondieper is, meer waterplanten bevat en beter 
beschut ligt. Op Corrib vind je een groot aantal baaien, eilanden en richels met stenen en rotsen, dit 
levert een grote variëteit aan vismogelijkheden op evenals grote aantallen uitkomende insecten; dit 
alles levert een excellente visserij op. Dit water is waarschijnlijk de juweel in de kroon van het Ierse 
forelvissen en haar reputatie is volledig terecht. Voor de mensen die vroeg op willen staan biedt 
Corrib ook spectaculaire hatches aan Caenis in de zomerperiode en daarmee een goede visserij op 
forel vroeg in de morgen. 
2) Lough Mask, dat ten noorden van Corrib ligt, is met 83km2 eveneens een flinke plas water. Het 
meer is dieper en meer open dan Corrib, je kunt hier fantastisch vissen met de natte vlieg, met het 
gehele seizoen door kans op mooie vangsten. Tegen het eind van het seizoen lijken de forellen zich 
te verzamelen in baaien op plekken waar rivieren uitkomen in het meer, de visserij kan hier op 
bepaalde momenten zeer hectisch zijn.
3) Lough Sheelin is wereldberoemd voor de kwaliteit van de visserij. Met 18km2 is dit nog steeds een 
flink meer, maar in de omgeving is veel landbouw en veeteelt te vinden, waardoor het lough in het 
verleden veel te lijden had van een slechte waterkwaliteit. Door verbeteringen in het afvalmanage-
ment is de waterkwaliteit weer toegenomen en Sheelin heeft veel van haar oude glans teruggekre-
gen. Sheelin is een lough voor de meivlieg, met uitstekende hatches van dit insect, maar het staat 
vooral bekend als een meer voor het vissen met de droge vlieg. Het vissen met de droge vlieg op 
Sheelin wordt hoog aangeslagen door de sportvissers die er weet van hebben. De visserij is nooit 
eenvoudig, het vereist een voorzichtige aanpak 
en geduld, maar de resultaten maken het meer 
dan de moeite waard. Het water is het meest 
bekend voor het vissen met de spent gnat vanaf 
mei tot in juni, maar in de zomer vind je hier 
ook grote hatches aan schietmotten en muggen, 
die een fantastische sport opleveren laat op de 
avond. De vissen van Sheelin hebben een groot 
gemiddeld formaat, vissen van drie en een half 
pond zijn vrij algemeen en veel zwaardere vis-
sen worden met regelmaat gevangen. Gebruik 
hier geen te dunne leaderpunt!
4) Lough Carra ligt stroomopwaarts van Mask 
en beslaat zo’n 16km2. Het is veel ondieper, 
met kristalhelder water en grote gebieden met 
ondiepe, met mergel bedekte bodemgedeelten 
die veel weg hebben van tropische flats. De 
forellen van Carra zijn zilver gekleurd, zoals 
zeeforellen, en ze bieden geducht weerstand; 
ze verlangen wel het een en ander van de sport-
visser waar het gaat om het presenteren van de 
vlieg. Het heldere water van Carra vraagt om 
dunne leaderpunten en een delicate presentatie.
5) Lough Derg (117km2) en Lough Ree (100km2) 
zijn bekend voor de kwaliteit van de visserij met 
de spent gnat. Terwijl Corrib de beste meivlieg-
visserij overdag biedt, produceren de meren in 
de Midlands de beste sport ‘s avonds wanneer 
de spinners terugkeren naar het water om eieren 
af te zetten. Veel vliegvissers gaan pas na 17.00 
uur het water op en bevissen deze loughs dan tot 
ver in het donker. 
6) Lough Conn is met haar 48km2 een voedselrijk 
water voor het vissen op forel en zalm, het meer 
staat in verbinding met de rivier de Moy. Het wa-
ter is minder alkalisch dan de andere meren in het 
westen, de forellen hebben hier een donkerdere 
kleur, maar ze komen in grote aantallen voor en 
zoeken veelvuldig voedsel in het wateroppervlak. 
7) Lough Cullin (8km2), dat verbonden is met Conn 
middels een kort kanaal, is veel ondieper en krijgt 
goede hatches aan duckflies en meivliegen. Cullin 
biedt een prima sport vanaf eind maart tot en met 
juni, daarna krijgen de waterplanten de overhand 
en wordt er weinig meer gevist.
8) Lough Melvin (23km2) is een viswater dat bekend 
staat voor de diversiteit aan salmonide vissoorten. 
Er zijn vier variëteiten aan bruine forel te vinden in 
het meer en je hebt ook altijd de kans om een zalm 
te haken. Het lough ligt op de grens tussen de Ierse 
Republiek en Noord-Ierland waardoor er verschil-
lende reglementen gelden afhankelijk van waar je 
het water op gaat.
9) Lough Arrow (12.5km2) is een rijk kalksteen lough 
dat hoofdzakelijk door bronnen gevoed wordt. Je 
vindt hier nauwelijks beken waarin de forel kuit af 
kan zetten, wat betekent dat de dichtheid aan forel 
niet hoog is. De forellen groeien daarentegen wel 
snel en Arrow staat dan ook vooral bekend als een 
lough voor grote forel.
10) Lough Leane (20km2) ligt goed gesitueerd voor 
de toeristische sportvisser, het ligt namelijk naast een 
van de bekendste toeristische plaatsen van Ierland, 
Killarney. Het meer is te vinden in de schitterende 
omgeving van het Killarney Nationaal Park. Eind 
maart en in april zijn hier grote hatches aan duckflies 
te verwachten. 
11) Lough Ennell (14.5km2) in de Midlands is een 
lough dat prachtige, breed geschouderde, bruine 
forellen produceert die elke sportvisser graag wil 
vangen. Het meer heeft het record in handen voor de 
grootste forel die ooit in Ierland gevangen is, een vis 
van 23,5 pond zwaar! De forellen komen hier in min-
der grote aantallen voor en de sportvissers zal hard 
moeten werken voor een aanbeet, maar de vissen zijn 
de moeite zeker waard.

FEROX FOREL
Na afloop van de laatste ijstijd begonnen 
de forellen de meren en rivieren in de kust-
gebieden van Ierland opnieuw te bevolken. 
De ferox forellen waren de eerste kolonisten, 
nog voor de bruine forellen, en ook tegen-
woordig zijn ze nog steeds te vinden in een 
aantal Ierse meren. Ferox forellen wijken ge-
netisch af van bruine forellen en ze volgen een 
andere levensstrategie. Vanaf een bepaald 
formaat stappen ze over op een visdieet, dit is 
rijk aan proteïnen en ze groeien dan ook snel. 
De ferox leeft ook langer dan de bruine forel, 
normaal gesproken rond de tien jaar, waardoor 
ze ook een veel hoger gewicht kunnen bereiken; 
vissen met een gewicht tot achttien pond zijn 
zeker mogelijk. In 2010 werd er nog een ferox 
met een geschat gewicht van 22,5 pond geland. 
Het vissen op ferox geschiedt doorgaans door het 
slepend vissen op grotere diepte met een kleine, 
dode blankvoorn of met kunstaas, vaak in de die-
pere gedeelten van de loughs. De visserij lijkt het 
beste te zijn in perioden met stabiel weer.

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 con-
troleren 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 gecon-
troleerd 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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Volg ons op Facebook en Twitter:

www.facebook.com/fishinginireland

@AnglingUpdate

Ga voor actuele informatie over het vissen in 

Ierland naar:  www.fishinginireland.info

of stuur een email naar:  

contact@fisheriesireland.ie
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Voor een meer gedetailleerde Google-kaart,  
scan de QR-code of gebruik de  
volgende website-link:  
https://goo.gl/6KkxkR
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