Ierland, Sneem. Gecombineerde zoet- en zoutwater visserij.
Gebied
Sneem is de uitvalsbasis van deze visreis. Het ligt in het zuidwesten van Ierland en is vanaf het
vliegveld Cork in 2 uur te bereiken. 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 20º C.
Deze factoren zorgen er voor dat palmbomen op deze locatie prima gedijen. Naast de grillige kust
is het achterland schitterend en biedt veel mogelijkheden om te vissen op de lokale rivieren en
meren.

Het dorp zelf is pittoresk en bied nog de ware sfeer van weleer. 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.
Je overnacht in de bed & breakfast met zes tweepersoonskamers wat
wordt gerund door een Nederlander met zijn Ierse vrouw. Hij is zelf ook gek
van vissen en helpt je graag op weg met goed advies en samen leveren ze
een perfecte en familiaire gastvrijheid. De kamers zijn voorzien van eigen
douche, toilet, koffiezetter en TV. Er is tevens een droogruimte voor de
viskleren en -spullen en ook de mogelijkheid om gevangen vis in te vriezen.
Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte benden waar je na een
dag vissen met de andere gasten je sterke visverhalen kwijt kan. Daarnaast
liggen op 3 minuten lopen de lokale kroegen van het dorp. Dit is een echte
aanrader om het Ierse leven mee te maken.
Ann en Frans zijn de gastvrouw en – heer op deze locatie. Ann maakt voortreffelijke maaltijden
waarbij de ontbijten echt Iers zijn en de diners met drie gangen een ware traktatie. Frans is zelf
Nederlander maar woont er al meer dan 15 jaar en kent de regio als zijn broekzak. Hij staat je met
raad en daad terzijde staan om de visvakantie zo goed mogelijk en naar wens in te richten.
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Vissen
Het mooie van deze locatie is dat er veel verschillende mogelijkheden zijn om te gaan vissen. Kies
er voor een om 1 type visserij meerdere dagen achter elkaar te doen of kies allemaal verschillende
typen visserij voor iedere dag. Het maakt niet uit, de keuze is aan jou.
Zoetwater Roofvis:
Op de lokale meren Lough Allua, Curraghalicky lake, Inniscarra en Carrigadrohid lake is het goed
vissen op snoek, baars en forel. Maar ook paling en witvis behoren tot de mogelijkheden. De meren
liggen wel op een uurtje rijden maar behoren zeker tot de onbekendere en onbeviste meren en
bieden daardoor goede mogelijkheden als je je eigen huurauto tot je beschikking hebt. Onder
begeleiding van de lokale gids met boot ga je op pad en ben je in “no time” op de juiste stekken en
vis je met de juiste aassoorten.

De meest aantrekkelijke optie hier is om met een gids een dag te gaan vissen op Lough Allua
vanuit een traditionele Ierse visboot van 5,5 meter lang waar je met 3 man voldoende ruimte hebt.
De boot is voorzien van een 10 pk motor. Samen met de gids Greg ga je hier een mooie visdag
tegemoet en hij helpt je met alle tips voor de stekken en materiaal. Greg is uiterst behulpzaam en
kent hier alle hotspots. De Ierse snoeken staan bekend om hun vechtlust en onuitputtelijkheid. Als
alternatief kun je vanzelfsprekend ook alleen met de boot het meer op. Maar de eerste dag met
Greg is een absolute aanrader!
Zoetwater Zalm:
Er zijn in de regio een aantal mogelijkheden om op zalm te vissen. De eerste optie ligt direct voor
je verblijfslocatie en is de rivier Sneem. Om op de rivier Sneem te mogen vissen is een aparte
vergunning benodigd die per dag, week en maand te verkrijgen is. Er worden door het jaar heen
goede vangsten gemeld en dit is een goede optie om het eens te proberen.
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De tweede optie is Lough Currane. Dit meer staat bekend om zijn goede visserij. Hier wordt met of
zonder begeleiding van de gids gevist vanuit de typische 5,5 meter lange Ierse visboten met
praktische 4 tot 6 pk buitenboordmotoren. Lough Currane is groot en biedt veel mogelijkheden om
te vissen. Want naast de zalm behoren vlagzalm, forel en zeeforel tot de mogelijkheden. Het meer
staat in verbinding met de zee door een rivier waardoor de zalm en zeeforellen hier omhoog
trekken.

Wij adviseren om hier met behulp van een gids
de eerste dag te gaan vissen omdat gebleken is
dat je zonder gids significant minder vis vangt.
Voor een tweede of meer dagen kun je zelf met
de boot op pad maar een gids voor de eerste dag
is een absolute aanrader. De visserij is driftend
langs verschillende (on)dieptes waarbij er met de
vlieg- of spinhengel gevist wordt. Veelal wordt er
ook getrawld aangezien dat op dit meer ook zeer
succesvol is.

Kust- en rotsvissen:
Er zijn hier eindeloze stranden waar je zelf meer dan genoeg
mogelijkheden hebt om je (strand)hengel uit te gooien. In de regio zijn er
voldoende plekken waar je terecht kunt. Of het nu langs de rotsen is waar
je kunt vissen op zeebaars, pollak, lipvis en makreel of vanaf het strand
op schar, schol, tarbot, tong, zeebaars, doggies en wat al niet meer.
Of bijvoorbeeld van een van de pieren in de regio, zoals ‘Blackwater Pier’,
als je na een volle dag vissen ook ’s avonds nog een keer een hengeltje
wilt uitgooien.
Een leuke en waardevolle toevoeging voor de visvakantie is om onder
begeleiding van de lokale gids op de rotsformaties te gaan vissen. De
gids neemt je mee naar plaatsen die je zelf nooit zou hebben gevonden.
Aangezien andere mensen deze stekken ook niet weten te vinden sta je
praktisch altijd alleen te vissen en vallen de vissen je spinners, woblers, shads, twisters maar ook
met stukken makreel onder de dobber gertig aan. Denk daarbij aan zeeforel, zeebaars, lipvis,
pollak, makreel etc.
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Dit is spectaculaire en mooie visserij die je nog lang bij zal blijven. Vergeet ook je strandhengel niet
om op rog, schol en zeebaars te kunnen vissen.

Zeevissen vanaf de charterboot:
Onder begeleiding van kapitein Jack O’ Shea ga je op jacht naar lipvis, koolvis, pollak, conger, rog,
kathaai, hondshaai, zeebaars, kabeljauw en je maakt ook nog kans op vleet en ruwe en blauwe
haai.

De boot is een Interceptor 33 en is voorzien van een 350 pk motor,GPS, fishfinder, alle
veiligheidsvoorzieningen en natuurlijk alle benodigde vergunningen in het kader van veiligheid.
Kapitein Jack is hier geboren en waarschijnlijk zal hij hier ook zijn laatste rustplaats vinden. Deze
man is met dit deel van de zee vergroeid en weet als geen ander de vis te vinden.
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De visserij vanaf de boot is praktisch altijd mogelijk omdat Kenmare Bay zeer beschut ligt. Bij
minder goed weer zijn er voldoende plekken om aan de vis te geraken en bij mooi weer is het
buitengaats een komen en gaan van goede stekken door de warme golfstroom en de
onderwaterstructuren. Er valt dus zelden een dag uit en het is mogelijk om zowel de hele boot af te
huren maar kok om als opstapper mee te gaan.
Eventuele extra materialen als lood, onderlijnen, kunstaas
etc is bij de lokale gastheer te verkrijgen. Wel zo handig
want die weet precies wat je nodig hebt! Ook is er in het
dorp Sneem een hengelsportzaak die de benodigde
materialen en informatie kan leveren. Het is altijd de
moeite waard om even langs te lopen en de lokale
gewoontes te bespreken en zodoende extra informatie ter
plaatse op te vragen. Welke vlieg doet het goed in de
laatste week of waar wordt er goed gevangen. De
mensen hier zijn je graag van dienst. Maak daar gebruik
van en je visreis wordt er zeker beter van.
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Materiaal
Voor alle typen visserij is het mogelijk om materiaal te huren. Maar daarbij geldt voor iedere visser
dat het toch het prettigst is om met je eigen materiaal te vissen. Voor de zoetwater visserij op snoek
en forel geldt dat lichte spinhengels hier perfect zijn. Molens met dunne dyneema maken het vissen
erg prettig door het directe contact. Spinners, woblers, lepels en jerkbaits zijn de aangewezen
materialen. Vergeet ze niet om in verschillende formaten mee te nemen.

Voor de zalmvisserij op de rivier is het handig om een zwaardere spinhengel te hebben met ook
hier de benodigde kunstaasvormen. Deze zwaardere spinhengel is ook perfect te gebruiken voor
het kust- en rotsvissen. Om goed en ver te kunnen werpen is het verstandig om een hengel van
minimaal 2,7 te gebruiken maar tot 3,30 is ook prima. Twisters, kleine pilkers, lepels en woblers
zijn hier perfect. Voor het kustvissen is ook een strandhengel een prima idee om de tijd “door te
komen”.
Maar laten we ook vooral de vliegvissers niet vergeten. Voor hen is hier ook een 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.
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Het vissen vanaf de boot op zee kan het beste met een 10 tm 20 lbs boothengel met reel of
zeemolen gebeuren omdat de maat van de vis nogal uiteen kan lopen. Een goed formaat conger
kan al gauw 20 kilo wegen. Het devies is dus niet te licht. Maar ook een goede uptide hengel kan
voor veel plezier zorgen.

Seizoen
Het seizoen in Ierland loopt van april tm oktober. Over het algemeen is het weer in zuid Ierland
redelijk stabiel in deze periode. Maar ja, natuurlijk regent het er ook dusregenkleding is geen
overbodige luxe. Echter komen de temperaturen over het algemeen niet onder de 5º C zodat op
deze locatie zelfs palmbomen groeien.
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. Zeebaars wordt hier
dan ook praktisch het hele jaar door gevangen.

Voor de snoekvisserij geldt dat er geen gesloten seizoen is en dat er niet gevist mag worden met
levend aas. Daarbij geldt dat mei, juni en september, oktober de beste tijden zijn. Voor het
zeevissen geldt dat hoe warmer het water wordt er mee vis onder de kust komt om te azen. De
zeeforel wordt met name in het begin en aan het einde van het seizoen meer gevangen.
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Reis & Prijs
Je vliegt van Amsterdam direct naar Cork met Aer Lingus. In iets meer dan 1 uur ben je al in
Ierland. Ter plaatse zijn er twee mogelijkheden: of je wordt opgehaald of we regelen een huurauto.
Afhankelijk van de groepsgrootte is hier alles mogelijk. De rit naar je verblijfslocatie neemt ongeveer
2 uur in beslag en voert je langs de zuidkant van Ierland. Je komt langs prachtige vergezichten en
schitterende Ierse natuur.

Deze reis kan zo ingericht worden als je zelf wilt. Maar een “normale” reis voor 2 personen van een
week met 2 dagen zeevissen, 2 dagen rotsvissen en 2 dagen snoekvissen, met verblijf op basis van
een tweepersoonskamer inclusief ontbijt, lunch en diner, bedlinnen en handdoeken, vergunningen,
retourvlucht Amsterdam – Cork en een huurauto is er al vanaf € 995,- pp. Deze prijs is afhankelijk
van de beschikbare vluchttickets en het seizoen. Iedere andere samenstelling van visserij is
vanzelfsprekend mogelijk een helemaal afhankelijk van je eigen wensen.
Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze locatie of wil je een op maat gemaakte offerte,
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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