
>> ROOFVISSEN > snoekbaars en baars vanaf de krib

KRIbhOppEN 
lANgS dE IjSSEl
De Gelderse IJssel is een dynamische, ruige en uitdagende rivier. 
Hier vanaf de kant succesvol op snoekbaars en baars vissen lijkt op 
het eerste gezicht misschien wat lastig, maar Willem Romeijn helpt 
je op weg. Met de tips & trucs die hij in dit artikel geeft, gaat het jou 
ook lukken om deze zomer een mooie stekelridder te vangen!
TEKST EN FOTOGRAFIE: WILLEM ROMEIJN 
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In juni 2014 sta ik aan een voor 
mij nieuw stuk iJssel. de lucht 
is strakblauw, het is windstil 
en ruim 25 graden. bovendien 

staat het water erg laag en is dit ook 
nog eens kraakhelder. Geen opti-
male omstandigheden om snoek-
baars te vangen, maar mijn knal-
groene shadje gaat toch te water in 
het kribvak. Het kunstaas is nog be-
zig aan de afdaling als dit keihard 
wordt gepakt. daarna duikt de vis 
in de stroming om pas na een ste-
vig potje drillen kortstondig op de 
kant te komen. de prachtige zeven-
tig plus snoekbaars blijkt de eerste 
in een reeks vissen van hetzelfde 
formaat. Totaal onverwacht en al-
lemaal van ondiep, helder water. 
dat is het mooie van de riviervis-
serij: het is altijd anders, zodat je de 
truc telkens weer door moet zien te 
krijgen.

KRIBBEN
de iJssel begint bij arnhem en 
stroomt bij kampen het iJsselmeer 
in. Hoe verder stroomafwaarts je 
gaat, des te breder de rivier en hoe 
lager de stroomsnelheid wordt. dit 

ben die er tussenuit springen qua 
vangsten. er is maar één manier 
om erachter te komen welke dat 
zijn: kribhoppen. Met slechts een 
hengel, rugtas, schepnet en stevige 
schoenen (de stenen kunnen glad 
zijn) ben je lekker mobiel en vis je 
krib na krib af.

STRAND EN STEEN
de iJssel telt verschillende soorten 
kribben. in de bovenloop is de rivier 
smaller en de stroming sterker, 
zodat er veel korte kribben dicht 
bij elkaar liggen. stroomafwaarts 
richting Zwolle en kampen zijn 
de kribben langer en liggen ze 
verder uit elkaar. daar tref je in 
de kribvakken vaak ook wat meer 
waterplanten aan. ook zijn er bij 
de meer stroomafwaarts gelegen 
kribben vaak zandstrandjes 
aanwezig, terwijl die bij de kribben 
stroomopwaarts ontbreken en je 
daar alleen keien hebt. Mijn indruk 
is dat de opbouw van de kribvakken 
ook invloed heeft op waar je de 

relatief korte traject is daarom bij-
zonder divers. de enige constante 
is dat de kribben overal goede stek-
ken vormen. in het kribvak komt 
het water wat tot rust en daalt een 
hoop voedsel neer. dat trekt wit-
vis en daarmee ook roofvis aan. in 
de zomermaanden ligt de vis aar-
dig verspreid, zodat je bij de mees-
te kribben over het algemeen wel 
snoekbaars en baars kunt verwach-
ten. natuurlijk zijn er altijd krib-

vis vindt. bij de zandstrandjes 
ligt de vis ’s zomers dichter bij de 
hoofdstroom, terwijl die in de korte 
kribben vaak dicht bij de kant ligt. 

STROOM PATROON
Waar moet je precies op letten als je 
op een krib staat? Het belangrijkste 
is dat je het patroon van de 
stroming doorziet, zodat je hier op 
in kunt spelen en gebruik van kunt 
maken. op de illustratie hiernaast 
is dit schematisch weergegeven. 
stroomafwaarts van de krib loopt 
de stroomnaad. die vormt de grens 
tussen de hoofdstroom en het 
rustigere water in het kribvak. in 
de stroomnaad hoopt zich vaak 
voedsel op, wat vis aantrekt. deze 
plek vis je met een zwaardere 
loodkop goed uit. Maak daarbij 
niet de fout om zo ver mogelijk te 
werpen. Gooi je te ver, dan drukt de 
stroming je shad ver het kribvak in 
en vis je buiten de stroomnaad. ook 
in het kribvak loopt een stroming 
die hierin ‘ronddraait’. Hier maak je 

gebruik van door vanaf de kribkop 
in een waaiervorm het kribvak uit 
te gooien.

KRIBVAK UITKAMMEN
Het kribvak kam ik uit met een 
klein shadje op een jigkop van 10 
gram. Werp de shad in, doe zodra 
die het water raakt direct de molen-
beugel dicht en wacht tot je de bo-
dem voelt. Wijs met de hengel zo’n 
45° schuin naar boven en draai snel 
een paar slagen binnen, zodat de 
shad omhoog komt. Houd de lijn 
onder spanning en wacht tot je de 
shad weer op de bodem voelt lan-
den. Let erop dat je die direct daarna 
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Kribhoppen is snel vissen: tien worpen per krib 
zijn voldoende om te kijken of er vis ligt die wil bijten.

Nadat je eerst de stroomnaad hebt bevist, werp je vanaf de 
kribkop in een waaiervorm het kribvak uit.

>> hENgEl
Aangezien je bij het vissen vanaf de kribben mobiel 
moet zijn, geldt qua materiaal het motto dat minder 
meer is. Hengel, molen, rugtas met klein materiaal 
en schepnet; dat is alles. Voor wat betreft de hengel 
is met name de lengte belangrijk. Je vist immers 
werpend en soms op aanzienlijke afstand. Een lengte 
van 2.70 meter is mooi allround, maar afh ankelijk van 
je persoonlijke voorkeur kun je ook kiezen voor 2.40 of 
3.00 meter. Qua werpgewicht kies ik voor een bereik 
tot zo’n 40 gram. Het is namelijk belangrijk dat je hen-
gel genoeg kracht heeft om de haak te zetten op lange 
afstand. Dus een strakke stok met wat topactie, zodat 
je de shad goed over de bodem voelt stuiteren.

>> mOlEN EN lIjN
Op de hengel komt een 2500 formaat spinmolentje met 
een 10/00 gevlochten lijn. Die schuurt snel kapot op de 
scherpe stenen en mosselbanken die in de rivier lig-
gen, dus bevestig ik altijd een voorslag aan de dyneema 
lijn. Hierbij kies ik voor een meter 35/00 fl uorocarbon. 
Dat klinkt wellicht wat lomp, maar je verspeelt zo echt 
minder materiaal. Aangezien de kans op snoek in de IJssel 
aanzienlijk is, monteer ik voor de zekerheid soms ook 
een stalen onderlijn. Behalve snoek die regelmatig een 
shadje grijpt, zijn overigens ook bijvangsten als roofb lei 
en meerval geen uitzondering meer!
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weer omhoog brengt met behulp 
van je molen. Wacht je te lang, dan 
is de kans groot dat je vastloopt op 
de bodem. Herhaal dit procedé tot 
de shad weer bij de kant is. in de 
stroomnaad vis je op dezelfde ma-
nier, zij het dat je nu een zwaarder 
werpgewicht (van om en nabij de 25 
gram) gebruikt aangezien je kunst-
aas anders niet in de buurt van de 
bodem komt. 

SNEL RESULTAAT
Meestal is het na een paar kribben 
wel duidelijk of de vis in de stroom-
naad of op het ondiepe ligt, zodat 
je de volgende kribvakken efficiën-
ter kunt uitvissen. een stuk of tien 

pogingen per kribvak is vaak vol-
doende, want doorgaans komen de 
aanbeten al bij de eerste worpen. 
die aanbeten kun je haast niet mis-
sen als je geconcentreerd blijft tij-
dens het afzinken van de shad: in 
het stromende water zijn ze vaak 
keihard. voel je een tik op de hen-
geltop? sla dan resoluut aan om de 
haak goed te zetten. Zorg daarbij 
ook dat de slip van de molen strak is 

afgesteld, want dit helpt om missers 
te voorkomen. ‘Pomp’ de vis daarna 
naar je toe en let erop dat je de hen-
gel laag houdt aan het einde van de 
dril. Zo krijgt de vis geen kans om 
zich aan het wateroppervlak los te 
schudden.

HEEN- EN TERUGWEG 
Heb je een rij kribben een voor een 
afgevist? vergeet dan zeker niet om 
op de terugweg nog even de krib-
ben mee te pakken die aanbeten 
opleverden. net als op de heenweg 
zijn tien worpen per krib voldoen-
de. Zo loop je vaak nog tegen een of 
meerdere vissen extra op. besef je 
echter wel goed dat het riviervissen 
soms taai kan zijn en het zeker niet 
altijd prijs is. Maar zelfs als je een 
keer niets hebt gevangen, is het een 
voorrecht om aan deze hard stro-
mende rivier in een prachtige om-
geving te mogen vissen. 

Een mooie baars gaat na de foto weer retour rivier.

>> KUNSTAAS

Tenslotte heb je natuurlijk shads en jigkoppen nodig. Kies voor gewichten 
van zo’n 10 tot 25 gram die je combineert met shads van 8 tot 13 centimeter 
lengte. Voor wat betreft de kleuren hebben in het begin van het seizoen 
grote, felgroene shads mijn voorkeur. Later in het jaar zijn kleine bruine en 
zilveren shads bewezen vangers. Shads met kleine schoepstaartjes zijn top 
en doen het bijna altijd wel goed. Toch kan het ook lonen om eens een v-
staart op een zware jigkop te prikken. Deze combi ploft lekker hard neer op 
de bodem en soms is dit de truc om aanbeten uit te lokken. 

Een selectie van bewezen vangers.
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