
Eind mei, begin juni is het 
meivliegentijd in Ierland, 
hoewel je deze grote 
eendagsvliegen ook in de 
zomermaanden nog wel 
tegen kunt komen. In deze 
periode komen vliegvissers 
van over de gehele wereld 
naar Ierland om kans te 
maken op de vangst van 
een grote, puur wilde forel. 
Op zoek naar de edele 
salmoniden heeft ook  
Rudy van Duijnhoven  
enkele wateren op het 
groene eiland bevist.

Lough Corrib, Lough Mask, Lough 
Conn, Lough Cullin en Lough  Arrow 
zijn maar enkele van de grote meren 

waarop je in de meivliegentijd fantas
tische sport kunt beleven. Staat er te 
veel wind voor deze grote wateren, of 
zijn er geen visgidsen en/of boten meer 
beschikbaar, dan kun je zeker in het 
noordwesten van Ierland goede alter
na tieven vinden in de vorm van kleinere, 
beter beschut liggende meren. De Callow 
Lakes liggen bijvoorbeeld vlak langs 
de N26, tussen Foxford en Swinford. 
De twee meren zijn bij elkaar circa 65         
hectare groot. Boten zijn te huur bij  
Tom Deasy aan het noordelijke meer,  
tel. +353 (0)94 – 9256 266. Met 
 Markus Müller, Mario Sanz en visgids 
Paddy  McDonnell beleefde ik hier een 

Meivliegentijd 
in Ierland

TEKST & FOTO’S RUDY VAN DUIJNHOVEN

72 

Ierland



Spektakel ten top! Markus wist op 
deze dag meerdere snoeken van dit 
formaat te haken op Lough Arrow.
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Een meivlieg wacht op de juiste 
omstandigheden om nog eens 
te vervellen en om dan de 
paaivlucht te maken.

zeer  genoeglijke dag. Met droge en 
natte  vliegen wisten we een kleine 
zestig  forellen te landen met z’n vieren, 
de zwaarste was iets boven een pond 
zwaar... De forellen zijn stuk voor stuk 
prachtig gekleurd, met een felgele buik 
en duidelijke zwarte en rode stippen.
Lough Muck ligt vlakbij de Callow Lakes, 
maar heeft een totaal ander karakter; het 
is zeer helder, maar meer bruinachtig van 
kleur. De bruine forellen komen hier in 
grote aantallen voor en stijgen met grote 
regelmaat om insecten in het wateropper
vlak te grijpen. Kenny Sloan verhuurt een 
boot op dit water, je kunt hem bereiken 
op tel. +353 (0)87 – 9670310. Probeer 
driften te maken in de nabijheid van 
planten die in het water staan of langs het 
stenen ‘monument’ dat hier te vinden is. 
Natte vliegen, met zwarte lichaampjes of 
hackles, werken hier vrijwel altijd.

VISSEN OP ZALM

De Owenduff is zonder twijfel een van de 
mooiste zalmrivieren van Ierland, ze 
kronkelt door een afgelegen, zeer 
kleurrijk landschap en de rivier is ook nog 
goed met een eenhandige vliegenhengel 
te bevissen. Met Shane Maloney van het 
Mount Falcon Hotel, Mario Sanz en 

Markus Müller doorkruiste ik dit fascine
rende en fotogenieke landschap; we 
bevisten het gedeelte dat via Mount 
Falcon geboekt kan worden. In de eerste 
pool die ik beviste, kreeg ik al na een 
worp of zeven een felle aanbeet. De lijn 
vrijgeven en vervolgens de hengel heffen 
om de haak te zetten, het gebeurde in 
een reflex. De zalm bleek goed gehaakt 
en de lichte tweehandige zalmhengel die 
ik gebruikte moest diverse wilde runs en 
dito sprongen pareren, maar uiteindelijk 
kon ik haar toch in wat ondergelopen 
gras dirigeren. De rolmaat gaf 74 
centimeter aan, de zalm zal een pond of 
acht zwaar geweest zijn. Na snel wat 
foto’s gemaakt te hebben, gaf ik de vis 
weer de vrijheid terug. Ik heb wel eens 
langer moeten wachten op een aanbeet 
van een Atlantische zalm...

BALLINTEMPLE FISHERY

De Ballintemple Fishery op de Moy ligt 
 tussen Foxford en Swinford. De rivier 
beschikt hier over zowel snellere pools 
voor het vissen met de vlieg, als over 
rustige  gedeelten waar het vissen met 
natuurlijk aas en kunstaas meer tot haar 
recht komt. Met een vliegenhengel van 
3,90 meter voor de lijnklasse #8 of 9 en 

een drijvende lijn kun je het water heel 
gericht afvissen, een nylon of fluoro
carbon, intermediate of zinkende 
 polyleader completeren het geheel. 
Vanaf de parkeerplaats bereik je een
voudig de eerste pools en terwijl wij ons 
nog aan het aankleden waren, werd er 
met de vlieg hier al een zalm van een 
pond of tien gevangen; een hoopvolle 
start van de dag! We besloten om naar de 
top van de beat te lopen, een wandeling 
van zo’n 2,5 kilometer en al spoedig 
kwamen we geen andere sportvissers 
meer tegen. Ondanks dat we het water 
goed afdekten, bleven aanbeten uit. 

 MOUNT FALCON

Het Mount Falcon Hotel, waar we 
gedurende deze gehele trip verbleven, 
is een van de meest bekende sportvis
sershotels van Ierland. Prachtig gelegen 
op een landgoed langs de Moy, met 
ook eigen gedeelten voor de gasten 
op deze rivier en zelfs een forellenplas 
op het terrein met glashelder water en 
sterke regenboogforellen die niet echt 
eenvoudig te vangen zijn. Op het  terrein 
staan ook een veertigtal appartementen, 
waarvan wij er een tot onze beschikking 
hadden. Hoewel een flink deel van het 
Mount Falcongedeelte van de Moy meer 
geschikt is voor andere vismethoden (en 
met de komst van de grilse kan het hier 
in de zomer echt ‘los’ gaan), zijn er toch 
ook enkele specifieke stukken die goed 
met de vlieg bevist kunnen worden. De 
fishery manager Stuart Price toonde ons 
de meest veelbelovende gedeelten van 
de Wall Pool. Samen met Mario en met 
snelzinkende leaders aan drijvende of 
langzaam zinkende vliegenlijnen heb ik 

Enkele van de meivliegpatronen 
waarmee we gevist hebben.
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De fraaie Owenduff 
River loopt door een 
afwisselend, boeiend  
en bloeiend landschap.

Acht ponds zalm van de 
Owenduff River gevangen met 
een bont gekleurde zalmvlieg, 
gebonden op een fleurhaak.

Hengelsportzaken

Ballina Angling Centre
www.facebook.com/ 
ballinaanglingcentre

Tiernan Brothers
www.tiernanbrothers.8k.com

Ridge Pool Tackle Shop
Cathedral Road, Ballina

Mayo Angling Centre
www.mayoanglingcentre.com

Visgidsen

Paddy McDonnell
Email: bluecharm@eircom.net 

Kenny Sloan
www.pikemania.co.uk

Bodo Funke
www.anglingservicesireland.com

Judd Ruane
www.fishingireland.ie

WATEREN
Vliegvissers en roofvissers vinden 
in het noordwesten van Ierland 
schitterende meren en rivieren waar 
diverse vissoorten bevist kunnen 
worden.

Vissoorten: 
Rivieren: zalm, zeeforel, bruine forel
Meren: met name snoek en forel

Boten: 
Callow-meren: Tom Deasy 
tel. +353 (0)94 – 9256 266
Lough Muck: Kenny Sloan 
tel. +353 (0)87 – 9670310

Verblijf: 
Mount Falcon, Foxford Road,  
Ballina, County Mayo, Ierland
Tel. +353 (0)96 – 744 72
Fax +353 (0)96 – 744 73
Email: info@mountfalcon.com 
Website: www.mountfalcon.com 

INFORMATIE

dit gedeelte intensief afgevist. We zagen 
twee keer een zalm draaien, kort nadat 
met hoog water weer nieuwe zalmen 
de rivier op gezwommen waren. Helaas 
bleven aanbeten uit, maar het was toch 
een leerzame ervaring.

VLIEGVISSEN OP SNOEK

Nog een alternatief voor het vliegvissen op 
zalm en bruine forel is het vliegvissen op 
snoek. Met Bodo Funke en Kenny  Sloan 
bevisten we achtereenvolgens Lough 
Arrow, Lough Key (bij Boyle) en Levally 
Lake en hoewel de omstandig heden erg 
ongunstig waren voor het vliegvissen op 
snoek (windstil weer of juist een pittige 
wind uit het noorden, veel zon, nauwelijks 
bewolking), wisten we toch de nodige 
mooie snoeken te haken. Helaas schoten 
er te veel weer los, omdat de snoeken vaak 
alleen de staart pakten van onze streamers. 
Maar toch konden we nog enkele mooie 
snoeken landen met een lengte tot 95 cm. 
Met Judd Ruane hebben we met twee 
boten in de monding van de rivier de Moy 
ook nog op zeeforel gevist. Eerst met een 
stripje makreel aan lichte kunstaashen
gels en dit aas werd in de stroming met 
regelmaat gegrepen door de zeeforellen. 
Wadend hebben we ook enkele gedeelten 
van de monding met kunstvliegen afgevist, 
de grotere zeeforellen lieten zich deze dag 
hierdoor echter niet verleiden. Judd Ruane 
biedt zijn gasten ook een prima lunch aan 
op een van de eilanden in de monding, met 
gebakken vis, brood, rode of witte wijn; 
heerlijk! Zo kan vissen op het groene eiland 
ook bijzonder lekker zijn!

RUDY VAN DUIJNHOVEN
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