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Zeeforelkoorts 
 
Ik kan me niet precies meer herinneren of het 
die afbeelding was van een grote Ierse 
zeeforel in een Cloghvoola Fishing Lodge 
advertentie, of dat het kwam door die foto op 
www.loughcurrane.com. Wel weet ik dat die 
wilde zeeforel uit Kerry, met hun kleine zwarte 
stippen en grote rechte staarten, sindsdien in 
mijn hoofd zaten. Constant. 
 
Voor mij als Nederlandse vliegvisser is die 
tiendaagse trip naar Ierland, éénmaal per jaar, 
van onschatbare waarde. Het laadt de accu 
weer voor lange tijd op. Het doet veel meer 
dan dat. Het is één van de dingen die het leven 
de moeite waard maken. 
 

 
 
Een aantal malen heb ik de Corrib met de 
meivlieg bevist. De mooiste bruine forel die ik 
ving op mijn eerste reis naar Ierland, zo’n 
zeven jaar geleden, was een prachtige 
drieponder. Die forel doorbrak de waterspiegel 
met zijn kop, rug en staart, en nam een 
ingevette groene Partridge alsof het zijn laatste 
kon zijn. Deze vis zal ik nooit vergeten. Ik 
raakte verslaafd aan Ierland en zijn wilde forel. 
 
In mei 2004 bezocht ik Cloghvoola Lodge om 
voor het eerst op zeeforel te vissen. Ter 
voorbereiding had ik enige maanden tevoren 
zeeforelvliegen gebonden. Het fantastische 
boek van Peter O’Reilly “Irish Trout and 
Salmon Flies” hielp me daarbij zeer. Ik bond 
vliegen in verschillende groottes van haak 8 tot 
14. Black Pennels, Green Peters, Zulus, 
Bibio’s, Dabblers en vele anderen. Tevens 
maakte ik een traditioneel schapenleren 
vliegenmapje om ze in te doen. 
 
Toen ik uiteindelijk daadwerkelijk in Kerry 
vanuit een bootje in deze nieuwe, prachtige 
omgeving van Lough Currane aan het vissen 
was, voelde ik me goed en koesterde hoge 
verwachtingen. Fanatiek viste ik dagenlang 

zonder enige forel in de boot te krijgen. Ik 
genoot van de stilte en het landschap. Steeds 
was er de hoop een kanjer te haken.  
 
Op de meeste dagen viste ik met een drijvende 
lijn en een montage met drie vliegen. Er was 
die week veel zon en weinig bewolking. Ergens 
midden in mijn vakantie stak de wind eventjes 
op. Ik besloot de drijvende lijn te vervangen 
voor een intermediate lijn. Toen de wind 
sterker werd, en net voor Church Island een 
rollende golf veroorzaakte, voelde ik een 
stevige ruk. Plotseling had ik iets groots 
gehaakt! Van zo’n moment droom je, maar je 
verwacht het eigenlijk niet, totdat het 
werkelijkheid wordt. 
 
In een fractie van een seconde na de aanslag 
was de vis al bijna onder de boot. Ik stripte de 
lijn binnen zo snel ik kon. Tezelfdertijd kwam 
de vis met een noodgang op me af. Het lukte 
me niet de lijn strak genoeg te houden, en het 
volgende moment toen ik dacht dat de lijn strak 
genoeg stond om de vis met de wind mee te 
drillen, was hij verdwenen. 
 
Ik spoelde de lijn binnen en bekeek de vliegen. 
De leader was niet gebroken en de vliegen 
waren er nog steeds. Waarschijnlijk was de 
haak losgeschoten! Het moest een enorme vis 
geweest zijn! Zo snel, zo krachtig! Ik was hem 
kwijt! De allereerste zeeforel van mijn leven, na 
vele lange dagen gehaakt, was verdwenen. Ik 
voelde me eerst onwel, daarna teleurgesteld 
en enigszins kwaad, maar ook een klein beetje 
trots; blijkbaar had ik de vliegen op de juiste 
wijze gevist. 
 

 
 
Enige dagen later had ik nog steeds geen 
zeeforel gevangen. Wel ving ik enkele mooie 
bruine forellen. Ik had zelfs een grilse (jonge 
zalm die de eerste keer naar de rivier 
terugkeert) hoog de lucht in zien springen! 
Maar het leek alsof ik niet in staat was een 
zeeforel te vangen. 
 
Op een hete middag, een aantal dagen later, 
bracht ik de boot naar een eiland, dat naar ik 
meen “The Tub” wordt genoemd. Achter zijn 
grindstrand, waar de bomen beschutting gaven 
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tegen de wind, rustte ik uit voor de lunch. Van 
daaruit keek ik naar een andere boot die 
voorbij kwam drijven. In de boot zaten twee 
vissers die hun vliegen uitwierpen en lieten 
driften. Ik genoot van dit schouwspel en van 
het Ierse landschap. Toen de boot zijn drift 
beëindigd had, startte één van hen de motor 
en voeren zij richting het grindstand. Daar 
legden zij de boot aan en liepen de oever op. 
We groetten elkaar. We spraken over het 
vissen, terwijl we de lunch in het zonnetje op 
het eiland gebruikten. 
 
Ik vertelde hen dat ik tot nu toe geen geluk had 
gehad en dat het vissen op zeeforel nieuw 
voor mij was. Één van de vissers vroeg me of 
hij mijn vliegen eens mocht bekijken. Mijn 
Green Peter was volgens hem een goede “bob 
fly” of “top dropper” (de bovenste vlieg aan het 
eerste zijlijntje van de leader – zie tekening), 
maar had ik wellicht ook een kleine Red 
Arched Green Peter? “Neem deze en monteer 
hem als een “top dropper” en haal hem er niet 
meer af!”, zei hij, terwijl hij me de vlieg 
overhandigde. Ik bekeek de vlieg, het was een 
kleine op een haak, maat 14, met twee kleine 
jungle cock veren aan beide zijden 
ingebonden. 
 
Een paar uur later viste ik aan de andere zijde 
van Currane, vrijwel zonder enige wind. 
Inmiddels had ik de vlieg die ik van de Ier 
gekregen had als een “top dropper” bevestigd. 
Toen ik de vliegen op het vrijwel windstille 
wateroppervlak liet liggen, zonder ze te 
verplaatsen, zag ik een vis stijgen. Een vis die 
de waterspiegel doorbrak, dicht in de buurt 
waar mijn vliegen zich bevonden. In een reflex 
zette ik de haak. De hengel boog door en een 
mooie strijd volgde. Het voelde niet zo aan als 
die kanjer van een paar dagen geleden, maar 
de vis was sterk en vocht in de diepte. Enkele 
minuten later kon ik hem landen. Ongeveer 
tweeëneenhalf pond pure zeeforel! Mijn 
allereerste zeeforel! Hij had de Red Arched 
Green Peter genomen! 
 
In de lente van 2006 zal ik naar Currane 
terugkeren. Ik huur dan een visgids voor een 
paar dagen en hopelijk maakt dat het verschil. 
Vorig jaar reisden mijn vrouw en ik door 
Connemara. Natuurlijk bleef ik een aantal 
dagen langer om Lough Corrib te bevissen, om 
mijn natte vlieg-techniek wat op te poetsen. 
Hoewel ik nu ruim twintig jaar het vliegvissen 
beoefen, is het traditionele Ierse vliegvissen 
met de natte vlieg iets waarmee ik niet ben 
opgegroeid. Maar ik wil het leren beheersen. 
 

Laatst kocht ik twee boeken: The great Salmon 
and Sea Trout Loughs of Ireland van Bill 
Rawlings en Sea Trout Fishing van Hugh 
Falkus. Steeds opnieuw heb ik ze gelezen en 
daarvan veel opgestoken. Één van de zaken 
die ik leerde, is dat wanneer je vanuit de boot 
met de natte vlieg vist, de lengte van de hengel 
een enorm verschil kan maken. Voordien nam 
ik twee #7 hengels mee; een 8.6 ft splitcane en 
een 10 ft carbon hengel. 
 
De splitcane was door Piet Veugelers 
gemaakt; één der beste hedendaagse 
splitcane hengelbouwers. Helaas is hij begin 
2002 overleden. Deze prachtige hengel bleek 
te kort om de “top dropper” vanuit een boot op 
een correcte wijze te laten werken, terwijl het 
een schitterende hengel is het voor vissen in 
stilstaand water of bij wadend vissen in kleine 
stroompjes. Ik bemerkte dat een langere 
hengel het vissen vanuit de boot sterk zou 
verbeteren. Ik heb een passie voor het vissen 
met splitcane vliegenhengels en af en toe moet 
je jezelf belonen. 
 

 
 
Ik bezocht de Nederlandse splitcanehengel-
bouwer Eric Terluin (www.flecocane.nl) en was 
zeer onder de indruk! Wat een vakmanschap! 
Hij bouwt op niet-commerciële basis splitcane 
hengels en verkoopt er af en toe een paar, om 
de onderdelen die hij nodig heeft te 
bekostigen. Ik legde Eric Terluin uit wat ik 
zocht; dat ik bij het bootvissen de bob fly aan 
de oppervlakte wil laten werken; dat ik een 
lange hengel nodig heb, zoals de befaamde 
lough-expert Charles MrLaren, om met een 
lichte lijn met een tamelijk korte werpafstand 
zo optimaal mogelijk te kunnen vissen. 
 
Twee maanden later had Eric mijn hengel 
gereed en was ik de bezitter van een zeer 
mooie, custom made, 11 ft hengel. Deze 
prachtige schepping noemde ik de “Irish Sea 
Trout”, en ik vroeg Eric Terluin deze naam voor 
mij op de hengel te schrijven.! Het is een 
éénhandige, driedelige hengel, die een #7 lijn 
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werpt. Tevens kan er een lichtere lijn op gevist 
worden. Het kostte Eric 50 uur om deze hengel 
te vervaardigen. Wat het geheel nog 
bijzonderder maakt, is dat de gebruikte 
tapering van 20 jaar geleden dateert en 
ontwikkeld werd door Piet Veugelers. Eric 
verlengde de originele tapering van 10,5 naar 
11 ft. 
 
In de lente van 2006 zal ik weer in Kerry zijn, 
want ik denk nog altijd aan die formidabele 
zeeforellen. Die grote, wilde vissen - wonderen 
der natuur - zullen de zee wederom verlaten, 
om de loughs en rivieren van het Waterville-
systeem binnen te zwemmen. Hopelijk vang ik 
dit keer een kanjer. Na een goede strijd zal ik 
een foto nemen. Ik zal de zeeforel bewonderen 
en hem daarna terugzetten, zodat hij zijn reis 
kan vervolgen… 
 

Eric Dickhoff – Vertaling door John C. Bel 
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