
Een dikke harder 
op de vlieg uit de 
haven van Killala.
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Ierland

Op zoek naar 
Irish rovers (2)
Wanneer je het gebied rond Killeshandra op een kaart van Ierland bekijkt, zie je 

een enorme hoeveelheid meren en plassen. Naar schatting liggen er tussen de 350 

en 500 meren in dit gebied, niemand weet precies hoeveel. Veel van die meren zijn 

ideaal te bevissen met een roeiboot of een boot voorzien van een buitenboordmotor, 

andere net mooi klein genoeg om vanuit een bellyboot te bevissen.

TEKST & FOTO’S RUDY VAN DUIJNHOVEN

B
eide vismethoden worden aange-
boden via Castlehamilton Estate in 
de eerder genoemde plaats. Alan 

en Audrey Kells runnen dit historische 
complex waarin ruime, moderne apparte-
menten voor sportvissers en hun gezinnen 
gecreëerd zijn. Castlehamilton heeft vijftien 
boten met motoren beschikbaar, die voor 

Mario vist voor de Aasleagh Falls 
op de rivier de Errif, van hier 
is het maar enkele honderden 
meters naar zee.

je klaargelegd kunnen worden aan een 
van de talloze meren, plus eenzelfde aantal 
bellyboten. Donal Kelly, de gids waarmee 
Alan en Audrey nauw samenwerken, kent 
dit gebied op zijn duimpje en nam ons 
mee naar diverse meren van een klein tot 
gemiddeld formaat. Hij probeert per dag 
een drietal meertjes te bevissen en deze 

vervolgens weer enige 
tijd met rust te laten, 
zodat de visdruk op 
elk van die wateren 
niet te hoog wordt. 
De bellyboten en de 
rest van het materiaal 
gaan achterin een 
grote bus, handig 
omdat de boten dan 
niet telkens opnieuw 
opgeblazen hoeven 
te worden. Vanaf de 
parkeerplaats is het 
meestal een korte 
wandeling naar de 
waterkant en omdat 
op veel van de klei-
nere meertjes geen 
boten beschikbaar 
zijn voor de verhuur, 
vis je hier op bijna 
maagdelijk water. 
We bevisten diverse 
wateren met drij-
vende en sinktip 

streamervliegenlijnen en vliegenhengels in 
de lijnklassen #8 en 9, door het extreem 
warme en droge weer verbleven de grotere 
snoeken in augustus op diepten waar 
de streamers niet meer te zien zijn, maar 
ook de kleinere snoeken bezorgden ons 
de nodige pret. De beste periode is hier 
duidelijk het voor- en najaar, zelfs tot in de 

winter, wanneer je op de talloze meren 
dagelijks veel en grote snoek kunt haken 
met diverse vismethoden. Bij onze om-
zwervingen kwamen we in dit gebied ook 
op Trintiy Island terecht, een ‘privé-eiland’ 
waarop een fraaie lodge gebouwd is dat 
je met een aantal vrienden of gezinsleden 
kunt huren. De lodge is voorzien van alle 

gemakken, inclusief sauna (niet gek na 
een dagje in weer en wind), en je hebt het 
eiland helemaal voor jezelf.

OP ZEE

De bodem lijkt te bewegen… Het leek een 
scene uit een Indiana Jones-film, maar over 

de bodem van de haven kropen duizenden 
krabben van klein tot groot. Geen plek om 
eens blootsvoets pootje te gaan baden! 
Doordat we door laag water nog niet weg 
konden uit de haven van Killala, hielden we 
ons op de boot Leah van schipper Donal 
Kennedy eerste enkele uren bezig met het 
vliegvissen op harder. Net als de krab-
ben waren zij op zoek naar resten visafval, 
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Castlehamilton Estate
Killeshandra, Cavan
Website: www.castlehamilton.com

Donal Kelly, visgids
Drumhilla, Killeshandra
County Cavan
Email: extremepikefishingireland@
gmail.com

Trinity Island Lodge
Killeshandra, County Cavan
Website: www.trinityisland.com

Avondale House B & B
Quay Road
Killala, County Mayo
Tel. +353 (0)96 – 322 29

Enniscrone / Killala Angling Charter
Donal Kennedy
Enniscrone, County Sligo
Website: www.dkennedyangling.net

Aasleagh Lodge
Leenane, County Galway
Website: www.aasleaghlodge.ie

Seafishing Ireland / Sharamore 
House
- John and Sue Brittain
Streamstown, Clifden
Connemara, County Galway
Website: www.seafishingireland.net

Inland Fisheries Ireland
Website: www.fishinginireland.info 

Website: www.ireland.com

INFORMATIE

Ook Rudy liet zich hier 
niet onbetuigd, hoe 
groter de streamer, des 
te groter de pollak, zo 
leek het wel.

Behalve pollak en 
makreel pakte ook 

deze gevlekte lipvis 
een streamer van 

Mario in de baai van 
Killala.

De historie van Castlehamilton gaat 
terug tot de vroege Middeleeuwen.
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Beet kleuren

een wit zalmeitje leek me wel een mooie 
imitatie van het vlees en ik probeerde dit in 
de buurt van de azende harders af te laten 
zinken. Het was interessant om te zien hoe 
snel die harders de kunstvlieg beetpakten 
en nog veel sneller weer uitspuwden, maar 
uiteindelijk was er toch een het haasje. Met 
een #6 vliegenhengel en een twaalf voets 
fluorocarbon leader met een 20/00 punt 
wist ik op zicht een harder te haken, een 
vis die vervolgens de boel aardig op stelten 
zette. Ver buiten de boot reikend kon ik 
voorkomen dat de leader doorgeschuurd 
werd op de onderkant van de boot en na 
enkele minuten met een zeer diep door-
gebogen hengel wist ik de vis boven het 
landingsnet te brengen. De weerhaakloze 
vlieg zat netjes in de hoek van de bek, na 
wat foto’s gemaakt te hebben ging de vis 
weer snel retour. 

MET DIEPGANG

De frisse tot matige wind uit het zuidwes-
ten tot westen noodzaakte ons opnieuw 
om in de baai van Killala driftend met de 
Leah niet al te ver uit de oever te vissen. 
Geen probleem, ook in de baai zijn er 
volop mogelijkheden voor het vissen met 
de vliegenhengel op allerlei vissoorten van 
het zoute water. Pollak, koolvis en makreel 
komen er in flinke aantallen voor, Donal 
positioneerde ons diverse keren boven 
een rotspartij die ook lipvis bevatte. Ik weet 
zeker dat we er meerdere gehaakt hebben 

op krabbenimitaties en streamers, maar de 
meeste namen onderweg naar de water-
oppervlakte al weer afscheid van onze ha-
ken. Alleen Mario wist een mooie gevlekte 
lipvis te landen met de vliegenhengel. Hier 
visten we met supersnel zinkende vliegen-
lijnen op vliegenhengels voor de lijnklas-
sen #8 tot 10. Hiermee en met streamers 
verzwaard met messing of loden ogen zijn 
dieptes van tien tot vijftien meter nog wel 
te bereiken met de vliegenhengel. Maak 
een korte worp en geef extra lijn mee zo-
dat de streamer de bodem kan bereiken. 
Strip de streamer, garnaal- of krabimitatie 
een stuk binnen (veel vissoorten achter-
volgen de vlieg over grote afstanden) en 
laat deze zo nodig weer afzinken wanneer 
je geen aanbeet krijgt. 
De wind, aangevuld met de nodige 
neerslag, hield nog even aan toen we, 
na aankomst in de Aasleagh Lodge in 
Leenane, nog een middag de Errif River 
bevisten. We bevisten enkele snellere 
gedeelten op de klassieke manier met drij-
vende lijnen en kleine zalmvliegjes, maar 
ook de stillere gedeelten van het water 
werden afgevist met een methode die 
‘backing up’ genoemd wordt. Terwijl je je 
langzaam stroomopwaarts beweegt plaats 
je je worpen naar de overkant en stript de 
vlieg vervolgens redelijk snel weer terug. 
Een door de wind in beweging gebracht 
wateroppervlak is daarbij zeker een plus 
en aan wind hadden we geen gebrek. 
Met deze techniek wist Mario een mooie 

zes ponds zalm te 
haken, na een fraaie 
dril en het maken 
van wat foto’s in de 
stromende regen werd 
de vis weer onbescha-
digd teruggezet. Onze 
vangst bestond deze 
middag verder alleen 
uit enkele zeeforel-
len tot ruim een pond 
zwaar. 

CASTINGPLATFORM

De Blue Water van 
John Brittain vormde de 
laatste twee dagen op 
zee ons castingplatform. 
Inmiddels is de boot 
verlegd van de haven 
van Clifden naar die van Cleggan, dit omdat 
deze ook bij laagwater beter toegankelijk 
is. De eerste dag zochten we nog de luwte 
van enkele grote eilanden voor de kust van 
Cleggan op. John bracht ons steeds weer 
boven rotsbodems, op plekken waar tien 
tot achttien meter water stond, zodat ook 
wij met onze snelzinkende vliegenlijnen in 
de nabijheid van de bodem konden komen. 
De pollakken die we met de vliegenhengel 
wisten te haken en landen waren tot een 
pond of zes zwaar die eerste dag, niet al te 
groot, maar dikke pret. 
De tweede dag hadden Kevin, Mario en ik 
de boot voor ons alleen. In de ochtend was 
het nog bladstil, maar helaas zou dit niet 
zo blijven. Op tien tot vijftien mijl uit de kust 
werd de motor gestopt en ging de eerste 
uienzak met rubby dubby overboord. Dit 
mengsel van makreelresten, zaagsel en 
bloed moet een mooi spoor opleveren op 
zee en de blauwe haaien naar de boot 
lokken. De eerste vis die opdook onder 
de boot was een wrakbaars (Polyprion 
americanus), de vis eigende zich ook een 
stuk makreel toe dat we (zonder haak) 
aan een werphengel aanboden. Dit was 

pas de tweede keer ooit dat John Brittain 
een wrakbaars te zien kreeg! Helaas was 
het zicht op zee beperkt en nam ook de 
wind met het uur in kracht toe. De boot 
schommelde na verloop van tijd als een 
echte rockband en slechts een keer kwam 
er een kleine blauwe haai van een pond 
of veertig in het zicht. De vis was nog niet 
agressief genoeg om onze grote streamers 
te grijpen. 
Op de terugweg naar de haven maakten 
we nog gedurende een uurtje enkele 
driften op korte afstand van de haven. 
De pollakken die we hier haakten waren 
gemiddeld een stuk groter dan die van de 
dag ervoor. Vissen tot acht en negen pond 
zwaar die geen respect toonden voor zelfs 
onze #12 uitrustingen en toch met alle 
kracht weer probeerden de bodem te be-
reiken en daar soms ook in slaagden, ons 
met een zielig stukje leaderpunt achterla-
tend. Geweldig, wat een sport.

RUDY VAN DUIJNHOVEN

Een zes ponds 
zalm van de rivier 
de Errif voor Ma-
rio, ook deze vis 
werd na het ma-

ken van enkele 
foto’s weer snel 

teruggezet.

In het gebied rondom Kil-
leshandra liggen honderden 

snoekmeertjes en -meren. 


