
Sneem 

___________________________________________ 

Onze visweek in Sneem, Ierland. 

Van maandag de 8ste tot maandag de 16e heeft het op één dag na geregend en 
gestormd. 

We hebben op 1 dag niet kunnen uitvaren vanwege de wind. 

De dagen dat we er wel op uit konden werd er gevist in wat ik maar gemakshalve 
noem het fjord. Op water van 18 tot 40 meter waar eerst op aas, makreel, moest 

worden gevist. 

Hier ging de vangst soms al niet van harte; met 5 man aan boord in 1,5 uur ca. 20 
visjes thats it. Over de vangsten gedurende de visdagen kan ik het volgende zeggen: 

We vingen met veel pijn en moeite enkele pollacken; waarvan 2 mooie, een wijting of 
wat, wel de nodige “doggies” , een paar roggen; ook niet al te groot, wel een paar 

mooie (rode) lipvissen, een enkele conger (meer een opgevoerde paling) en relatief 
veel en grote steenbolken.  

 



Ook werden er nog wel wat grote makrelen gevangen. Wat de vistrip nog wel een 
beetje opfleurde was dat één van ons drieën, Jan Visser – whats in a name – een 

kathaai wist te vangen van ca. 107cm.  

 

Deze grootte was aanleiding om hem te vermelden als specimen. Jan krijgt dan ook 
op de Visma een speldje uitgereikt. 

Zoals in de aanvang gememoreerd; kort! 

Ik kan er meer niet van maken. 

Misschien van een volgende trip.  

Piet van den Berg; Mede namens Jaap Oostdijk en Jan Visser  

 

Baltimore 



___________________________________________ 

Hier is een reactie van Peter van der Sluijs met een verhaaltje van de reis naar 
ierland baltimore 21tm28juli 2007 

 

wij vertrokken al vroeg van schiphol met nog twee vismaten wij stapten in heatrow 
engeland over en onze andere vismaten een duitser en een engelsman gingen ook 

mee. 

wij hadden in balitmore een hele boot afgehuurd wij gingen elke dag vissen helaas 
gooide de wind wat roet in het eten wij gingen dan in de baai vissen wij vingen 

diverse vissoorten zoals hondshaai poon conger kathaai en diverse andere 
vissoorten. 



 

De dag dat wij echt de zee opgingen ving ik een grote conger de laatste dag gingen 
wij op blauwe haai vissen wij vingen toen zon drie haaien waarvan ik er eentje van 

zon 70 pond ving. 

 



Het was een mooie visvakantie met toch nog leuke vangsten. 

 



 

Voor vragen kan je me mailen: pvdsluis@wanadoo.nl Groeten, Peter.  

 

Ierland 

____________________________________________ 

Ik wilde een verslag doen van een vistrip die ik met een collegagedaan heb naar Ierland in okt 2002 
Wij zijn daar geweest in Downings bij Michael McVeigh van ms Rosguill De eerste dag kwamen wij al 
gelijk in een school tonijn terechtals je zoiets meemaakt als visser weet je niet meer hoe je het heb Op 

de foto 



 
zie je er nog een springen helaas konden we er geen vangenverder hebben we een paar mooie 

vissen gevangenoa porbeagle shark  

 
cockoo ray thornback ray van 9,9 pond welke mij een prijs opleverd van €100 omdat het de grootste 

was van2002maar als een dream come truth een vleet van 184 ponddat was 3 kwartier vechten en de 
moeite waardwe hebben uiteraard veel meer gevangen bv 

poon 
inktvis 
koolvis 
polak 

tarbot ook groot 
lipvis 

doornhaai 
conger  

Een hele leuke week om mee te makenhij heeft ook een sitewww.rosguill.comIk ben hem tegen 
gekomen op de visma  



 
 

Groetjes John vd WerkenEurovisser 378 

 

Vistrip Jan en Mar 

____________________________________________  

Weekje Ierland,van harte aan te bevelen ! Mar en ik hebben het super naar ons zin gehad,wat een 
landschap !!Ook nog tijd gehad om te vissen,helaas niet van de boot gebruik gemaakt maar toch van 

de kant prima vangsten van pollack ,makreel en haaitjes.Avonden van 30 pollack tot 5 pond en 
evenzoveel makreel ,op lichte spinhengel met delta visje (door mij met de hand gekleurd) supersport 
beleeft.Rotsvissen op haaitjes was heel leuk ook om te doe(heel veel plezier gehad van m`n 5 mtr K2 

) over de rotsen.Mar&Jan 



 

 

 

 

 



Vistrip Rene Sla 

____________________________________________  

hoi hier rene sla 301 

Ik ben weer eens naar Ierland geweest oktober 2003 samen met zes anderenwaar onder een aantal 
eurovisser dennis 309 en mark 307Een week 7 nachten en 6 dagen vissen op de boot de rosguill uit 

downings eigenaar en schipper michael mc veigh. 

het was een top week met een hoop vis17 soorten zijn er op de boot geweest, 

waaronder pollak, leng, doggy,conger,tob gurnard,thorbackray,dab(specimen) gevangen door dennis 
309 doornhaai,brill,koolvis,tarbot 

Een mooie week met alles er op en er aan, een boot om van te smullen. 

de schipper weet van wanten  en heeft mee gedaan met WK bootvissen 2003. 

ook kan er op tonijn gevist worden in overleg 

hier een foto van Mark 307 met een leng. 



 
Rene 301 samen met Nico met een thorback ray. 



 

Dennis 309 met een tarbot 

 

zo weer sparen voor volgend jaar dan staat een tweede visvakantie naar Noorwegen te wachten 



 

Courtmacsherry  

 

 

___________________________________________ 

Vissen in Ierland. Op 9 september jl. ben ik teruggekomen uit Ierland. Toen ik de deur opendeed zag 
ik de Zeehengelsport al op de deurmat liggen. 

Het uitpakken kon wel even wachten en ik ben meteen even gaan bladeren. 

Tot mijn grote verrassing stond er een artikel in over Courtmacsherry. Waar ik net vandaan kwam ! 
Even blijven lezen dus ! 

Ik was al op diverse plekken in Ierland geweest, maar dit was de eerste keer op deze bestemming. 
Het weer zat mee, alleen hadden we wat pech met de stroming, zodat we niet naar de wrakken 

konden. 

Het bleef dus hoofdzakelijk bij bodemvissen en driftend vissen op polak. 

De eerste dagen een hoop lijnen c.q. lood verspeeld. Redelijk gevangen, maar niet de hoeveelheid die 
we gewend waren. 

Op de één na laatste dag mijn “geluksshirt” aangetrokken en bij de eerste drift na het makrelen (voor 
aas) gelijk drie mooie polakken gevangen. (door het shirt?) 

Na een paar drifts gingen we voor anker om op congers, leng en andere bodemvis te vissen. 

Er werden die dag mooie vissen gevangen door iedereen en we waren dus best blij dat het nu wat 
beter ging. 

Om half drie kreeg ik een aanbeet en dacht dat ik vastzat, tot het begon te zwemmen! Schipper Niall 
had meteen door dat het een vleet (rog) was. 

Na ± 20 minuten kreeg ik ‘m zo’n vijftien meter van de bodem af, waarna hij vervolgens weer naar de 
bodem zwom. Veertig minuten later kwam hij aan de oppervlakte : hij werd aan boord gehesen 

waarna hij gemeten, gefilmd en gefotografeerd werd. 



Er werd ook nog even een merk in z’n vleugel gezet, waarna hij weer netjes door drie man overboord 
werd gezet. Het was een mooie vis van 2.10m lang, 1.60m breed en 200 pond zwaar  

Kortom mijn week kon niet meer stuk.Deze week hebben we er vijf aangehad, maar er slechts één 
gevangen. 



De boten, guesthouse Woodpoint en de omgeving waren uitstekend. We zijn van plan om deze locatie 
zeker nog een keer te bezoeken. 

Paul van Swaal, Rhoon  

 


