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DONEGAL, Noord West Ierland   

Onbekende regio met ongekende mogelijkheden 
 

Gebied 
 
Donegal. Traditioneel Iers met overweldigende natuur, ruige rotspartijen, oneindige eb en vloed 
stromen, eindeloze stranden en meer water dan een visser wensen kan. Dat is de Donegal regio in 
het kort. Killybegs, Ballyshanon, Sligo, Bundoran zijn een paar namen van dorpen die in deze regio 
voorkomen en als uitvalsbasis kunnen dienen. Deze dorpen ademen nog de sfeer uit van weleer 
met de ouderwetse winkels en pubs waar in de afgelopen 20 jaar weinig tot niets veranderd is. 
 
De dorpen zelf zijn pittoresk en men heeft geen haast. Eerlijke en gastvrije mensen en een 
prachtige omgeving zorgen voor een onvergetelijke reis. Als je in de avonduurtjes nog een lokale 
kroeg in duikt voel je je meteen thuis en wordt je van harte welkom geheten door de mensen. Dit is 
nog het ware Ierse leven. 
 
De kust is grillig maar het klimaat is zeer gematigd aangezien de temperaturen meestal niet lager 
dan 5º C komen. In de zomer ligt het gemiddelde rond de 22º C. Het enige waar sporadisch mee 
rekening moet worden gehouden is de zuidwesten wind. De Ieren zelf noemen het “weather 
permitting”.  

 
Er zijn deze regio verschillende mogelijkheden 
om te verblijven en dus ook om te vissen. 
Daarmee wordt het lastig om te kiezen en om 
deze reis in te richten. Je kan hem zo lang en 
zo kort maken als je zelf wilt en ook het aantal 
deelnemers is niet gebonden aan 2 of 4. Je kan 
er bijvoorbeeld voor kiezen om 3 dagen te gaan 
zalmvissen, 1 dag te gaan zeevissen in 
Bundoran en 2 dagen zeevissen in Killybegs en 
misschien nog een dag strandvissen op het 
ongerepte Silver Strand. Kies wat je graag zou 
willen doen en we maken de reis met verblijf op 
maat. 
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Visserij 
 
Er zijn in deze regio tal van mogelijkheden om te gaan vissen: 
 
Strandvissen 
Het strandvissen kan hier werkelijk op iedere strand/straathoek. 
Overal is zee en overal kan je gewoon vissen. Een speciale 
vermelding is Silver Strand waard. Deze unieke plek is gelegen 
op ongeveer 45 minuten van Killybegs en is alleen toegankelijk 
via een trap met 167 treden naar beneden. Omlaag is niet zo’n 
probleem. Omhoog is wel een punt van aandacht…. Maar wat 
een visserij. Tussen twee kliffen ligt het verlaten strand 
ingesloten. Hier kom je niets of niemand tegen. OK, een paar 
schapen op de rotsen, een verdwaalde zeehond in de baai en… 
heel veel vis. Het mooiste voorbeeld is nog dat onze gids bij 
aankomst de strandhengel klaar maakte met drie haken aan de 
paternoster en deze gewoon op 5 meter (!) van het strand in het 
ondiepe water neerlegde. Het duurde twee minuten en de 
eerste drie (!) tarbotten waren een feit. Onvoorstelbaar en dat 
ging maar door. Hier komt nooit iemand om te vissen en de 
natuur is overweldigend. Deze stek is een absolute geheimtip. 
Naast Silver Strand zijn er meerdere stranden waar je terecht 
kan: 

• Muckross Beach, Kilcar  
• Port a' Chabhlaigh, Carrick/Kilcar  
• Glen Bay Beach, Glencolmcille  
• Port Beach, Glencolmcille  
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Bootvissen 
De meest bekende vorm van visserij in Ierland met de meeste variëteit. Rode poon, grijze poon, 
pollak, leng, kabeljauw, zeebrasem, snappers, blauwe haai, kathaai, doornhaai, neushaai, rog, 
pietermannetje, makreel, wijting, schol, schar, tong, zeebaars, vleet en ga zo maar door. Onze 
lokale man ter plaatse vertelde ons dat er een Engelsman is die er een sport van heeft gemaakt om 
in Ierse zeewateren zo veel mogelijk soorten vis te vangen. Hij staat momenteel op 99 en is in 
afwachting van de 100e. Om maar aan te geven hoe groot de diversiteit aan vissoorten is.   
 
Over het algemeen loopt het seizoen van begin april tm eind oktober. De ruwe haai laat zich zien 
vanaf april tm eind juli terwijl de blauwe haai in de warmere periode van juli tm oktober zijn 
opwachting maakt langs de Ierse kustwateren. De kat- en hondshaai zijn eigenlijk alom aanwezig 
en zijn minder afhankelijk van watertemperaturen. 
 
Er zijn verschillende manieren om vanaf de boot te vissen. Rif vissen gebeurd met name bij de 
grotere onderwaterstructuren die voor extra stroming zorgen. Deze extra stroming zorgt voor veel 
natuurlijk voedsel en dus ook voor de bijbehorende rovers. Je kan hier verschillende 
kunstaasvormen gebruiken van verenpaternosters voor de pollak tot aan pilkertjes, pluggen en 
natuurlijk stukken makreel die over het algemeen veel gebruikt worden in Ierland bij het vissen met 
natuurlijk aas. 
 
Het bodemvissen is voor bijvoorbeeld de vleet weer erg aantrekkelijk. Deze rogsoort prefereert 
zandige bodem met hier en daar een stenige ondergrond. Conger daarentegen vindt je over het 
algemeen meer op een harde en rotsachtige ondergrond. Makreel en pollak vindt je ook meestal 
boven steenachtige bodems maar dan vaak weer halverwege. 
 

  
 
Rotsvissen 
Deze visserij is een aparte vorm en dien je te allen tijde met minimaal twee personen uit te voeren. 
De reden daarvoor is dat als je uitglijdt op de galdde rotsen er altijd hulp gehaald kan worden. Zeker 
met de grote eb en vloed verschillen in deze regio is dit een hele simpele veiligheidsmaatregel die 
jezelf of anderen beschermt.   
 
Het rotsvissen is mogelijk met spinners, pilkertjes, lepels etc. Maar vergeet vooral niet om ook 
simpelweg een dobbertje met een garnaal, krabbetje of stuk makreel aan te bieden. Je zult verstelt 
staan van de resultaten en de drills die je te wachten staan van bijvoorbeeld de snappers  maar ook 
de pollakken en zeebaarzen. 
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Salmoniden vissen 
De zalm visserij is in Ierland steeds beter geworden over de afgelopen 10 jaar. Mede door strenge 
regulering en het beperkt mogen meenemen van vissen zijn de aantallen zalmen gestaag aan 
toenemen. Er wordt veel tijd en energie in gestoken om de ingangen naar de rivieren toegankelijk te 
krijgen. Zo is men er bijvoorbeeld in geslaagd om de staand want visserij in de buurt van 
riviermondingen te verbieden. Ook mag men als visser op 1 vergunning per jaar maximaal 10 
zalmen meenemen voor eigen gebruik. Deze dienen na de vangst ook direct getagged te worden. 
Deze tags krijg je mee bij je vergunning. Het niet gebruiken van de tags kan je op hoge boetes 
komen te staan. Naast de zalm dient ook de zeeforel getagged te worden. Voor het vissen op deze 
beide soorten dien je dan ook te allen tijde een vergunning in je bezit te hebben.  
 

De zeeforelvisserij is bijvoorbeeld heel goed langs de kust bij 
Ballyshanon. Simpelweg het strand of de rotsen af struinen en met 
een kleine lepel of spinner de kust af vissen. Maar ook dobbertje 
met een regenworm of stukje makreel werkt prima. Dat kan 
natuurlijk ook vanuit een bootje maar voor deze visserij is dus altijd 
een vergunning benodigd en is alleen mogelijk van 1 maart tm 30 
september. 
 
Aan de bovenloop van de Drowes ligt Lake Melvin waar je ook 
fantastich op maar liefst 4 verschillende soorten forel kan vissen. 
Dit is overigens de enige plaats in Ierland waar het mogelijk is om 
vier verschillende soorten forel te vangen. 

 
Over het algemeen geldt dat je ik nierland alleen voor de visserij op salmoniden een vergunning 
nodig hebt en voor de overige visserij niet. Houd ook eventuele periodes in de gaten die voor 
verschillende rivieren en vissoorten anders kunnen zijn. Net als in Nederland zijn er nog steeds 
geen nationale afspraken hierover gemaakt. 

  
 

Gillaroo forel    Drowes zalm op de vlieg
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Locaties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rathmullan 
2. Downings 
3. Portnoo / Rosbeg 
4. Killybegs 
5. Ballyshanon / Bundoran 
6. Sligo 
7. Newport 
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1. Rathmullan: 

 
In deze regio wordt er gevist op Lough Swilly. Door de sterke stromingen is hier een overmaat aan 
flora en fauna. Zowel onder als boven water. Lough Swilly is een inham van 20 mijl met veel 
onderwater structuren. Samen met de stroming een ideale kweekvijver voor een verscheidenheid 
aan soorten en zeker ook aan grote vissen. Men is hier gespecialiseerd in het rifvissen, wrakvissen 
en het vissen op de tope (= ruwe haai) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Entreprise 1 is met 38 voet speciaal gebouwd voor de visserij en beschikt over een groot 
achterdek. Samen met de 225 pk motor en de ervaren kapitein Neil Doherty heb je een perfecte 
combinatie waar je eigenlijk altijd terecht kan om te vissen en …. te vangen.  

 
De verblijfsmogelijkheden zijn : 
 
Fort Royal Hotel: Dit is in deze regio wel een erg luxe optie om te verblijven. Maar daarbij is het wel 
van ongekende schoonheid. Direct aan de zee ligt het 15 kamers tellende 4 sterren Fort Royal 
Hotel. Van alle luxe voorzien zal het je hier aan niets ontbreken. 
 

    
 

Fort Royal Hotel    Kinnegar View 
 
Tevens zijn er verschillende B & B’s zoals Kinnegar View en the Knoll waar je hartelijk wordt 
ontvangen en je maximaal en voordelig kan genieten van je vakantie. Typisch voor Ierland zijn de B 
& B’s bij de mensen thuis en waar je ook komt je wordt altijd hartelijk ontvangen. Vaak is de 
inrichting en stijl wat oubollig maar altijd netjes. De B & B’s bevinden zich op loopafstand van de 
haven. 
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2. Downings: 

 

   
 
De Rosguill is een moderne 43 voet Aqua Star voorzien van alle benodigdheden. De boot beschikt 
over twee 310 PK Caterpillar diesel motoren en heeft een kruissnelheid van 19 knopen. Het 
noordelijke deel van Ierland is een waar mekka voor de visserij. Ongeacht het seizoen, hier vang je 
altijd (grote) vissen. Door de beschutte ligging bij Sheephaven is het hier zelfs mogelijk om met 
storm te vissen. De Rosguill is overigens alleen als volledige boot te reserveren. Derhalve is deze 
locatie praktisch alleen als groep interessant om te boeken. 
 
Je verblijft in Fishermans Fishing Lodge. Gelegen op de Atlantic Drive heb je vanuit deze locatie 
een waanzinnig spectaculair uitzicht over de oceaan. Met vijf dubbele kamers en twee 
driepersoonskamers is er praktisch altijd wel een kamer beschikbaar in deze onvergetelijke B&B. 
De kamers zijn netjes verzorgd en staan in verbinding met de centrale woonkamer waar het na een 
dag vissen prima toefen is. Samen met een lokale whisky worden de verhalen en de vissen steeds 
langer. 
 

  
 
 
3. Portnoo / Rosbeg: 
 
Tor Mor 
Deze boot is speciaal gebouwd voorde visserij en 31 voet groot. Met een ruime kajuit voorop 
ontstaat er een groot achterdek wat voor de visserij erg comfortabel is. Dit samen met de 500 PK 
Iveco motor en de benodigde fishfinder, GPS, veiligheidsbenodigdheden en een zeer ervaren 
kapitein kan succes niet uitblijven. De schipper Donal is gespecialiseerd in rif, bodem en 
haaivisserij. Wat ons betreft is dit zeker een boot waar je op gevist moet hebben als je in de buurt 
bent. 
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Er zijn verschillende mogelijkheden om hier te verblijven: 
Het Nesbitt Arms Hotel of het Highlands Hotel bieden comfort en luxe waarnaast er ook 
verscheidene B & B’s tot mogelijkheden behoren. Enkele voorbeelden zijn Bayview Country House, 
Brae House en Gort na Mona. Indien je langer in deze regio wilt verblijven zijn er ook schitterende 
vakantiewoningen tegen gunstige tarieven mogelijk. 

 

   
 
 

4. Killybegs 
 

Killybegs is in de regio de grootste haven waar ook de meeste beroepsvissers hun thuis hebben. 
Hier is dus altijd wat te doen. Vanuit deze locatie varen meerdere charters  
 
 
 
Smithy’s “Maire Do”: Aquastar 25 voet voor maximaal 6 
personen en heeft met de 220 PK turbo diesel meer 
dan voldoende power om een top van 20 knopen te 
halen. Deze boot is wat kleiner qua formaat dus als je 
met een kleine groep bent heb je meteen je eigen boot. 
De schipper Smith Campbell vaart al meer dan 20 jaar 
rond op dit deel van de Ierse kustwateren dus als 
iemand de vis weet te vinden is hij het wel.   
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De Meridian is een 40 voet Lochin met een 420 PK motor.  De kapitein Brian vaart al meer dan 30 
jaar op deze wateren en is voorzitter van de Killybegs Sea Angling Club. En dat wordt je niet 
zomaar! Alle materiaal is desgewenst aan boord te verkrijgen en hij is scheutig met tips om er voor 
te zorgen dat je zo veel mogelijk vis zult vangen. 
 
Duanai Mara: 
Deze boot wordt gevaren door Brian MacGilloway en vertrekt ook vanuit Killybegs. De 33 voet Aqua 
Star met 305 pk motor voldoet in ruime mate aan de wensen van de zeevisser. Vanuit Killyb egs is 
er altijd wel een mogelijkheid om een boot ter regelen en de meer dan 40 soorten lokale vis na te 
jagen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meridian      Duanai mara 

 
Een van de beste verblijven is hier toch wel het Seawinds B & B dat beschikt over meerdere 
kamers en al jaren bekend is met de specifieke wensen van vissers. Gewoon praktisch en geen 
overbodige poespas. Ook hier is er een droogruimte om je materialen te kunnen bergen of af te 
spoelen na gebruik op zee. Naast de verschillende kamers beschikt Seawinds ook over een eigen 
appartement voor maximaal 4 personen. Eenvoudig doch netjes ingericht is dit direct aan de haven 
van Killybegs een perfecte stek om je visavonturen te starten. En doordat het aan de haven ligt zijn 
de kroegen nooit ver weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seawinds     Slieve League 

 

http://www.visreis.nl/


 

 
Visreis.nl, KVK: 28 10 83 09  BTW nr: NL 1612 96 300 B 01  

Op al onze reizen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op de website www.visreis.nl voor de laatste versie 

 

 
Alternatieven in de vorm van andere B & B’s zijn er meer dan genoeg. Conkay House,Ocean View 
en Banagh House. Aan verblijfsmogelijkheden geen tekort dus. Een ander alternatief is de “Slieve 
League” in Carrick. Het ligt op ongeveer 20 minuten van Killybegs maar vlak naast de “Slieve 
League”. Deze hoogste kliffen van Europa zijn met ruim 600 meter hoogte een waar spektakel en 
moet je eigenlijk gezien hebben. De accommodatie beschikt over 13 kamers in verschillende 
groottes. Er kan gekookt worden in de gezamenlijke keuken of gewoon een maaltijd bestellen in de 
pub die er direct naast ligt. 
 
Van hier uit kun je prachtige visavonturen beleven door gewoon de auto te pakken en te struinen 
langs de stranden en rotsen die in deze regio in ruime mate aanwezig zijn.  
 
 

5. Ballyshanon / Bundoran 
 
De Bundoran Star is de enige charter boot die vanuit Bundoran vertrekt. Deze 33 voet Lochin met 
385 pk diesel motor weet op slechts 15 minuten varen al de vis te vinden. De kapitein Patrick vaart 
(net als lee andere kapiteins) hier al jaren rond. In de baai bij Bundoran zijn in de warme periodes  
regelmatig dolfijnen en walvissen aanweizg. Een teken dat ook de onderwater flora en fauna in 
geode staat is en dus garant staat voor mooie visserij en prachtige natuur. Ierland in optima forma. 
 

  
 
 
B&B Dun Na Si:  

Dit prachtige B&B biedt plaats aan 
maximaal 12 gasten met 6 
kamers. Het is luxe en comfortabel 
ingericht en ligt op de weg van 
Ballyshanon naar Bunduran. Er is 
een droogruimte aanwezig waar 
hengelsportmateriaal veilig en 
droog neergezet kan worden. 
Vanuit deze locatie is het mogelijk 
om een dag te gaan bootvissen 

vanuit Bunduran, zeeforel of strandvissen aan de kust. De eigenaar John is je graag van dienst met 
dat wat je maar nodig zou kunnen hebben.  
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Creevy Lodges:  
Prachtige in oude stijl gerestaureerde 
vakantiewoningen met uitzicht over  
zee. Ze zijn zeer comfortabel uitgerust 
en hebben die echte ouderwetse Ierse 
stijl. Met een glas whisky en een 
brandend openhaard vuur is het hier 
goed verblijven. De keuken is volledig 
ingericht en de woningen zijn voor 4 
tot 8 personen geschikt. Al het 
beddengoed en handdoeken zijn 
inbegrepen tijdens het verblijf. Dit is 
een bijzonder mooie en zeer 
geschikte locatie om een week te verblijven en alle typen visserij mee te maken. Geen dag zal 
hetzelfde zijn. Door ons warm aanbevolen bij een langer verblijf in de regio. 
 
 
Lareen Estate: Drowes Salmon Fishery 
Verspreid over dit landgoed staan een tiental vakantiewoningen direct naast de rivier Drowes. De 
woningen zijn netjes en volledig ingericht voor vissers. De woningen zijn geschikt voor 2 tot en met 
8 personen. Bij de huur van de woning is tevens een boot inclusief buitenboordmotor inbegrepen. 
Ook worden de benodigde vergunningen voorzien waardoor je eigenlijk een volledige week naar 
hartelust kan vissen op een van  de mooiste en meest productieve zalmrivieren van Ierland. 
Praktisch de hele rivierbedding is toegankelijk gemaakt met behulp van houten steigerplanken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze rivier staat al jaren in de top 3 van zalmrivieren in Ierland. Niet voor niets produceert deze 
rivier in de afgelopen 25 jaar al 22 keer de eerste zalm van Ierland op 1 januari. Je kan naast de 
rivier Drowes ook vissen op het hoger gelegen Lake Melvin waar naast zalm maar liefst 4 (!) 
verschillende forelsoorten gevangen worden. Dit is het enige meer in ierland die 4 soorten forel 
bevat. De soorten zijn browntrout, Gilaroo, Sonaghan en Ferox. 

 

http://www.visreis.nl/


 

 
Visreis.nl, KVK: 28 10 83 09  BTW nr: NL 1612 96 300 B 01  

Op al onze reizen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op de website www.visreis.nl voor de laatste versie 

 

 
Op het estate is een kleine maar zeer gespecialiseerde materiaalzaak die je in ruime mate kan 
voorzien van informatie en materiaal. Spinners, wobblers, etc, etc. Je kunt het zo gek niet verzinnen 
of ze hebben het hier. Maar loop zeker even iedere dag langs om de laatste stand van zaken mbt 
tips, waterstanden, hoogtes, verwachte regen en vangstmogelijkheden door te spreken. 
 
Great Northern Hotel: 
het Great Northern is een 
majestueus hotel boven op de 
kliffen van Bundoran met uitzicht 
over de zee. Direct er naast ligt er 
nog een 18 holes golfbaan waar 
de liefhebber natuurlijk ook terecht 
kan aangezien Ierland het GVB 
niet kent. Zeker een aanrader dus. 
Ook met hotel is besproken dat er 
voor vissers een aparte ruimte 
beschikbaar is om eventuele 
materialen te stallen zodat die niet 
op de hotelkamer bewaard hoeven 
te worden. Het Great Northern 
heeft een luxe uitstraling en de medewerkers zijn bijzonder vriendelijk en zorgzaam. Ook de prijzen 
van dit hotel zijn zeer acceptabel en de kwaliteit is bijzonder goed. Voor de liefhebber beschikt het 
Great Northern over een traditionele Ierse bar in het hotel zelf waar de verhalen onder het genot 
van een (of meerdere) Ierse whisky’s langer worden evenals de vissen. 
 
 

6. Sligo: 
 
Vanuit Rosses Point, op 10 minuten rijden van Sligo, vertrekt de Sea Star. Het is een 31 voet 
Mittchel met een 120 pk 6 cilinder Ford motor. De schipper Daryl Ewing is een bevlogen kapitein die 
zijn gasten graag van dienst is. Je kan hier rifvissen, bodem- diepzee- en haaivissen. De regio 
kenmerkt zich minder uitgesproken onderwater structuren waardoor de bodemvisserij hier erg goed 
is. Maar natuurlijk kent Daryl het water als zijn broekzak en brengt hij je snel naar de gewenste vis. 
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Het verblijf in de regio Sligo is mogelijk in Rosses Point Guesthouse. Dit is een budget 
accommodatie die volledig nieuw is en voor sporters, surfers en vissers meer dan genoeg kwaliteit 
biedt. Er zijn verschillende soorten kamers beschikbaar tegen aantrekkelijke prijzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosses Point Guesthouse 

 
Lokale B & B’s blijven natuurlijk aantrekkelijke en charmante opties waar je nog welkom wordt 
geheten door de eignaars en daarvan zijn er in de regio van Sligo ook verschillende. Bijvoorbeeld 
het Philmar House, het Benbulbenfarmhouse. Bij deze laatste is het ook mogelijk om een 4 sterren 
vakantiewoning voor een langere periode te boeken.  
   
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philmar House      Benbulbenfarmhouse 

 
7. Newport 

 
De Shamrock 1 is een 33 voet Aquastar  waar 
Mary Gavin Hughes de kapitein is. Mary is trots op 
haar titel als “Legendary woman of the sea” en de  
enige vrouwelijke Europese charter kapitein.  Mary 
heeft al jaren constant hoge visvangsten voor haar 
gasten en niet voor niets is ze praktisch ieder jaar 
terug te vinden bij de top 3 van de nationale 
kampioenschappen. Dat is een uitzonderlijk goede 
prestatie. Mary is zonder enige twijfel een zeer 
goede kapitein die alles voor je uit de kast haalt om 
je naar de vis te brengen. 
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Voor echte vissers is een dag vissen met Mary een must als 
je in deze regio bent. Varende vanuit Newport is ze 
gespecialiseerd in bodemvisserij en met name de vleten zijn 
voor haar niet veilig. De Clew Bay bevat maar liefst 365 
eilanden en is voor de visserij absoluut een toplocatie. In 
combinatie met deze boot en deze kapitein zit je hier 
geramd. 
 
Ook hier is het verblijf goed geregeld midden in het 
pittoreske stadje Newport. De Black Oak Inn of het Anchor 
house zijn goede opties. De Black Oak Inn in het hart van 
het dorp en met een eigen bar en dichtbij de andere lokale 

pubs.  Anchor House daarentegen is wat meer afgelegen, rustiger en heeft wat meer luxe en direct 
gelegen aan de Black Oak rivier en uitzicht op de haven. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Black Oak Inn      Anchor House 

 
De Ierse gastvrijheid en behulpzaamheid is bij alle locatie in zeer ruime mate aanwezig. Men is je 
graag van dienst en behulpzaam waar mogelijk. Tips over uitgaan, bezienswaardigheden. Packed 
lunches, materiaalbenodigdheden….. Je noemt het maar. Alle lokale mensen zijn je graag van 
dienst om je vakantie een succes te maken.  
 
Voor alle charterboten geldt dat ze voldoen aan alle Ierse wetgeving en veiligheidseisen zodat alle 
benodigde vergunningen in orde zijn. Verder kan men praktisch bij alle boten als opstapper mee en 
kunnen hengel en reel gehuurd worden en eventueel extra materiaal als lood, onderlijnen, 
kunstaas, etc is aan boord bij de schippers  te verkrijgen. 
 
Naast alle locaties en mogelijkheden die we hebben uitgewerkt zijn er nog 1001 andere 
mogelijkheden en kom je op je reis fantastische plaatsen tegen om te vissen. Plan daarom ook 
gerust eens een dag in zonder vaste afspraken. Er zijn legio mogelijkheden om zelf plekken te 
zoeken en het ware vissershart zal een slag overslaan als je op je zelf gevonden plek die mooie vis 
vangt in de ondergaande zon.  
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Materiaal  
 

Voor alle typen visserij is het uiteindelijk mogelijk om materiaal te huren. Met name de bootvisserij 
voorziet in alle benodigdheden. Maar daarbij geldt voor iedere visser dat het toch het prettigst is om 
met je eigen materiaal te vissen. Daarnaast is het zo dat de materialen die verhuurd worden nooit 
de beste behoren. Om een week door te komen met alle verschillende typen visserij stellen wij het 
volgende voor om mee te nemen. 
 
Voor het strandvissen zijn 2 strandhengels en een steun onontbeerlijk. Aangezien je hier bij het 
standvissen geen honderden meters hoeft te gooien is het niet strikt noodzakelijk dat het enkel 
strandhengels zijn. Met een langere medium spin-/karperhengel van 3,3 tot 3,6 meter en een 
gewichtsklasse van 100 tot 200 gram kan je hier ook al prima uit de voeten. Deze laatste hengel 
kan je dan ook weer prima voor de rotsvisserij gebruiken. Goed om verder mee te kunnen werpen 
en zwaar genoeg om een grotere vis uit het water te kunnen tillen indien je er net niet bij kan.  
 

     
 
Daarnaast een medium spinhengel van 80 tot 150 gram tot 3 meter die zowel voor het zalmvissen 
gebruikt kan worden maar ook bijvoorbeeld op de boot voor het lichter vissen met enkele haak op 
pollak. Deze hengel kan vanzelfsprekend ook voor het rotsvissen gebruikt worden. Afhankelijk van 
de eigen voorkeur kan de hengel natuurlijk ook lichter zijn. Voor het forelvissen is een 10-20 grams 
spinhengel altijd handig om erbij te hebben of misschien kom je wel een mooi snoekwater tegen 
onderweg…. 
 
Voor de zwaardere visserij vanaf de boot op bijvoorbeeld conger, rog, haaien, etc is een boothengel 
van 20 lbs en ongeveer 2 meter het aangewezen materiaal. Deze hengel samen met een reel is 
voor de bootvisserij voldoende. Zorg voor voldoende dyneema met een trekkracht van ongeveer 12 
a 13 kilo en met de juiste voorslag kan je iedere zoutwaterreus hiermee te lijf gaan. 
 
Aas: 
Voor het zalmvissen zijn blauw en groen zilveren Toby lepels 
van 12 tot 24 gram het aangewezen materiaal. Maar ook de 
“condoms” die te koop zijn in de loakle tackle shop van het 
Lareen Estate doen het goed. Een voorslag van minimaal 1 
meter fluo carbon is overigens ook geen overbodige luxe. De 
sterkte daarvan moet rond de 6 a 8 kilo liggen om ook de 
grotere soorten goed te kunnen drillen. Voor het forelvissen zijn 
een paar kleine spinners en enkele haakjes voldoende. 
 
          “Condoms”  
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Voor het zeevissen zijn pilkers, shads, pluggen, enkele haken in verschillende maten en 
verschillende sterktes onderlijn van belang. Vergeet vooral je makrelenpaternoster niet want anders 
vang je geen aas om mee te vissen en ben je per definitie aangewezen op kunstaas. 
 
Er wordt in Ierland praktisch niet met zagers en wormen gevist. Ze zijn dan ook moeilijk te krijgen 
en zijn redelijk prijzig. Wij hebben ze via onze lokale man wel gebruikt voor het rots- en 
strandvissen en de resultaten waren goed. Maar ook garnalen, krab en stukjes makreel 
produceerden goede aantallen vis.  
 
Maar laten we ook vooral de vliegvissers niet vergeten. Voor hen is hier ook meer dan genoeg plek 
om hun vissershart op te halen. Van de lichte visserij tot aan de zwaardere zalmvisserij maar ook 
aan de kust is er voldoende te halen voor hen. Dus ook hier verschillende aftma’s, lijntypes, vliegen 
en streamers. 
 

  
 

 
Seizoen 
 
Het seizoen in Ierland loopt van april tm oktober. Over het algemeen is het weer in dit deel van 
Ierland niet altijd even stabiel. Met gezegdes als: “four seasons in one day”en “weather permitting” 
is minder goed weer dus ook zeker een mogelijkheid. Voordeel daarbij is wel dat het niet koud 
wordt. Met gemiddelde temperaturen tussen 5 en 25° C is het hebben van goede regenkleding dus 
wel van  belang maar dikke winterjassen zijn praktisch overbodig. 
 

   
 
Door de relatief hoge temperaturen koelt het water ook maar weinig af. Samen met de warme 
golfstroom zijn dit perfecte omstandigheden voor de onderwater flora en fauna. De Ierse kust is dan 
ook bekend om zijn diversiteit aan vissoorten.  
 
Mocht je willen gaan is de visserij in alle seizoenen net weer subtiel verschillend maar altijd meer 
dan voldoende. Maar de grootste kans op het mooiste weer heb je simpelweg in de periode van mei 
tm augustus. 
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Reis & Prijs 
 
Je vliegt van Amsterdam direct naar Dublin met Aer Lingus. In 
iets meer dan 1 uur ben je al in Ierland. Ter plaatse staat de 
huurauto voor jullie klaar. Ongeacht welke reis je ook maakt. De 
huurauto is een must. Het is niet alleen voor het transport naar 
Donegal maar ook om in de schitterende regio rond te kunnen 
rijden en te genieten van de prachtige vergezichten. 
 
De rit naar de regio Donegal neemt vanaf Dublin ongeveer 3 
uur in beslag en voert je dwars door het hart van Ierland. Je 
komt daarbij (op de linkerweghelft) langs prachtige vergezichten 
en schitterende Ierse natuur. 
 
Met het door ons samengestelde aanbod zijn bijzonder veel 
mogelijke combinaties mogelijk. Bedenk van te voren wat je zou 
willen doen en neem contact met ons op om de door jullie 
gewenste reis op maat samen te stellen. Dit kan zowel voor 2, 
4, 8 of voor de gehele hengelsportvereniging. 
 
Een andere optie is om met de familie een of twee weken 
Ierland te plannen. Daarbij kunnen er een paar dagen met 
vissen ingevuld worden en verder zijn er in de regio veel 
bezienswaardigheden die voor de familie interessant zijn. In 
Killybegs zijn de hoogst begaanbare kliffen van Europa te 
bewonderen. De Slieve League. Maar ook prachtige flora en 
fauna maken een dagtrip onvergetelijk. Wandelingen in de natuur, musea over de lokale 
geschiedenis en archeologische vondsten, super mooi stranden wat voor kinderen een belevenis is. 
Al met al dus meer dan voldoende ideeën om de ware Ierse sfeer te beleven. 
 
Deze reizen worden op maat samengesteld en daarom is het moeilijk om een richtprijs af te geven. 
Wel hebben we een drietal voorbeeldreizen uitgewerkt. Voor alle reizen geldt dat een retourticket 
Amsterdam – Dublin met Aerlingus is voorzien als ook 20 kilo bagage pp. Additionele kilo’s / 
hengelkoker kunnen tegen meerprijs geregeld worden. Ook de huurauto in inbegrepen in de prijs  
met ongelimiteerde kilometers en basis verzekeringen (vraag naar de exacte voorwaarden) maar 
exclusief brandstof. De genoemde prijzen zijn afhankelijk van de beschikbare vluchttickets, tijd van 
boeken en het seizoen. In het hoogseizoen kunnen vliegtickets 2 tot 3 maal meer kosten dan in 
laagseizoen periodes en tevens geldt dat hoe korter de periode tot aan vertrek hoe hoger de kosten 
voor de vluchten. Het devies is dus om buiten het hoogseizoen en ruim van te voren (3 maanden of 
meer) je visreis te plannen en te boeken. 
 
 
Voorbeeld 1: een week verblijf op Lareen Estate met 4 personen op basis van eigen verzorging. 
Drie dagen zalm vissen op de rivier, een dag forel vissen vanuit twee boten inclusief motor exclusief 
brandstof, een dag bootvissen vanuit Bundoran en een dag vrij om een mooie tocht te kunnen 
maken of zelf te gaan pionieren of strandvissen. Vergunningen, vlucht en huurauto inbegrepen.  
 
Deze reis is beschikbaar voor een prijs vanaf € 750,-- per persoon op basis van 4 personen.  
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Voorbeeld 2: een week verblijf in een van de Creevy Lodges met 6 personen op basis van eigen 
verzorging, 2 dagen boot vissen in Bundoran, 1 dag strandvissen, 1 dag zalm vissen en 2 dagen vrij 
te besteden. Vergunningen, vlucht en huurauto inbegrepen. 
 
Deze reis is beschikbaar voor een prijs vanaf € 600,-- per persoon op basis van 6 personen.  
 
 
Iedere andere samenstelling van visserij is vanzelfsprekend mogelijk en helemaal afhankelijk van je 
eigen wensen. Daarbij zijn langere en kortere verblijven dan een week natuurlijk ook mogelijk. 
 
Wil je een vrijblijvende en persoonlijk offerte voor deze locatie, neem dan contact op met: 
 
 
Visreis.nl 
Joris Nieuwenhoff 
’s Gravensloot 39 
3471 BP Kamerik 
E-mail  : info@visreis.nl 
Mob  : 0628 – 30 83 45 
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