
In deze ijswoordenlijst 
staan 30 belangrijke 
Zweedse ijswoorden met 
een Nederlandse 
vertaling (als die er is), 
een beschrijving en een 
foto (als er een goede is).

Als er een bruikbaar Engels woord 
is, wordt dat ook vermeld.

Rechts onderaan wordt de fotograaf vermeld.
Voor het gebruik van de foto’s is toestemming verkregen.

foto: Tom Nieuwenhuijsen

IJswoordenlijst



Gebruik van ijswoorden

• Als je een ijsobservatie of 
tochtrapport in de Nederlandse 
taal schrijft, dan gebruik je de 
Nederlandse term en als die er 
niet is, de Zweedse term.

• Als je een ijsobservatie of 
tochtrapport in de Engelse taal 
schrijft dan gebruik je bij 
voorkeur de Zweedse term, 
eventueel de Engelse term als 
die er is, maar nooit de 
Nederlandse term.

foto: Tom Nieuwenhuijsen



Zweeds Nederlands

bulig is hobbelig ijs

fräthål vreetgat

färdigstöpt klaargesteupt

genomstöpt doorgesteupt

glasis glasijs

kärnis zwart ijs

köldbågnad is koudegebogen ijs

köldspricka koudescheur

landkalle landkantbaan

landlös landlos

råk scheur, barst

saltis zout ijs

skravelis grof ijs

slukhål afvoerputje

slukvattenhål afvoerputje

släppråk wijkende scheur

Zweeds Nederlands

snöis sneeuwijs

snöslask sneeuwslask

strandkalle landkantbaan

strömfrätt is stroomgevreten ijs

stöpa steupen

stöpis steupijs

stöpslask steupslask

stöpvattenhål steupwatergat

svinga deining

torrspricka droogscheur

underfrätt is ondervreten ijs

vindbrunn windwak

vrakis wrakijs

våris voorjaarsijs

ytmjuk oppervlakzachtheid

överis overijs
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bulig is

hobbelig ijs

ijs dat een hobbelige 
bovenlaag heeft

Engels: geen eigen woord 

bulig is

foto: Anja Boer



fräthål

vreetgat, stroomgat

een gat in het ijs dat 
ontstaat door stroming, 
die het ijs ter plaatse van 
onderaf wegvreet

Engels: geen eigen woord 

fräthål

foto: Albert Venemans



genomstöpt,

färdigstöpt

doorgesteupt, 
klaargesteupt

een door en door natte 
grijze sneeuwlaag op het 
ijs

Engels: geen eigen woord 

genomstöpt, färdigstöpt

foto: Harry Rantala



glasis

glasijs

een dunne laag ijs over 
ouder ijs met lucht tussen 
de twee lagen
zie ook överis (overijs)

Engels: geen eigen woord 

glasis

foto: Totte Lundell



kärnis

zwart ijs

helder ijs dat ontstaat als 
water zonder 
verstoringen bevriest
te onderscheiden van sneeuwijs 
(snöis) en steupijs (stöpis)

Engels: black ice 
kärnis

foto: Marcel van Bemmel



köldbågnad is

koudegebogen ijs, 
badkuipijs

ijs dat uit meerdere licht 
hol gebogen platen 
bestaat, die het gevolg 
zijn van krimp aan de 
bovenzijde door sterke 
afkoeling aan de 
bovenkant van het ijs

Engels: geen eigen woord 

köldbågnad

foto: Nils Andersson



köldspricka,     
torrspricka

koudescheur, 
droogscheur

krimpscheur aan de 
bovenzijde van het ijs, 
wanneer de bovenlaag 
door afkoeling krimpt; je 
rijdt er gemakkelijk in 
vast

Engels: geen eigen woord

köldspricka, torrspricka

foto: Hans Meijer



landkalle,         
strandkalle

landkantbaan

een smalle baan van glad 
steupijs dat direct langs 
de vaste wal is gevormd, 
doordat daar meer water 
in de sneeuw is gezogen 
dan elders

Engels: geen eigen woord 
landkalle, strandkalle

foto: Sven Ånnegård



landlös,             
landlöshet

landlos,             
landlosheid

ijs dat los ligt van de kant, 
waardoor je moeilijk op 
het ijs kan komen

Engels: geen eigen woord

landlös

foto: Göran Jonsson



råk

scheur, barst

grote scheur, barst of opening 
in het ijs, soms lastig te 
passeren

Als de ijskanten omhoog 
staan, wordt het ook wel een 
uppråk genoemd; als de 
ijskanten naar beneden onder 
water verdwijnen heet het 
een nedråk

Engels: pressure ridge råk

foto: Tom Nieuwenhuijsen



saltis

zout ijs

ijs dat is gevormd van 
zout of brak (zee) water, 
te onderscheiden van 
zoet ijs op meren

Engels: salt ice 
saltis

foto: Thorsten Gansing



skravelis

grof ijs

ijs dat een zo 
ongelijkmatig oppervlak 
heeft dat er zeer moeilijk 
op te schaatsen is, zie 
ook bulig is en vrakis.

Engels: geen eigen woord
skravelis

foto: Gregory Kaczor



slukhål,       
slukvattenhål

afvoerputje

een rond drainage-gat in 
het ijs waardoor water 
(vaak na regen) van het 
ijs afkolkt, als door een 
afvoerputje

Engels: geen eigen woord slukhål

foto: Johan Porsby



släppråk

wijkende scheur

een open scheur tussen 
twee ijsvlakken, die van 
elkaar af zijn gebroken en 
vervolgens wegdrijven of 
zijn gedreven. 

Engels: geen eigen woord 
släppråk

foto: Rob Mulders



snöis

sneeuwijs

grijs ijs dat gevormd wordt 
nadat (veel) sneeuw in open, 
koud water is gevallen en niet 
meer smelt. Kan na het 
ontstaan gevaarlijk zijn, 
omdat een onderlaag van 
sterk ijs ontbreekt. Kan 
moeilijk te onderscheiden zijn 
van steupijs

Engels: snow ice snöis
foto: Rob Mulders



snöslask, stöpslask
sneeuwslask, steupslask

een dusdanig natte 
sneeuwlaag op het ijs dat 
het een grijze kleur krijgt. 
Als de laag daarna bevriest 
krijg je stöpis (steupijs).

Engels: geen eigen woord snöslask, stöpslask

foto: Nella van Braam



stöpa

steupen

het werkwoord waarmee het 
proces van het aanzuigen van 
water in sneeuw bovenop een 
oude ijslaag wordt aangeduid

stöpis

steupijs

grijs ijs dat bovenop een 
oudere laag ijs ontstaat als 
met water verzadigde sneeuw 
(genomstöpt snö) door en 
door bevriest

Engels: geen eigen woord stöpis

foto: Anja Boer



stöpvattenhål

steupwatergat,     
slurpgat

een (voormalig) gat in het 
ijs met typische tentakels, 
dat is ontstaan toen 
water van onder het ijs in 
de sneeuw op het ijs 
werd gezogen, wordt 
vaak verward met slukhål

Engels: geen eigen woord
stöpvattenhål

foto: Rob Mulders



svinga

deining

ijs dat door deining op en 
neer gaat, waardoor het 
ijs in langgerekte steeds 
smallere en losliggende 
schotsen kan breken

Engels: geen eigen woord svinga

foto: Tom Nieuwenhuijsen



underfrätt is,            
strömfrätt is

ondervreten ijs, 
stroomgevreten ijs
ijs dat door stroming van 
onderaf wordt weggevreten 
en dunner wordt

underfrätning

ondervreting
het proces van wegvreten van 
ijs van onderaf door stromend 
water.

Engels: geen eigen woord
underfrätning

foto: Mats Jansson



vindbrunn

windwak

een ronde of ovaalvormige 
opening in het ijs, waar het 
water als gevolg van 
windwerking nog niet heeft 
kunnen bevriezen of die, als 
gevolg daarvan, later is 
dichtgegaan en met een 
(te) dunne laag ijs is bedekt

Engels: geen eigen woord
vindbrunn

foto: Anders Tysk



vrakis

wrakijs

ijs dat eerst is 
opgebroken door wind en 
later in schots en scheef 
staande schotsjes weer 
aaneen is gevroren; vaak 
moeilijk om op te 
schaatsen

Engels: geen eigen woord
vrakis

foto Mårten Ajne



våris

voorjaarsijs

ijs dat is aangetast door 
zon- en warmte 
inwerking, waardoor de 
kristalgrenzen het 
begeven en het ijs in 
pijpjes uit elkaar kan 
vallen; zeer gevaarlijk

Engels: spring ice 
våris

foto: Marc Teutelink



ytmjuk

oppervlakzachtheid

ijs met een zachte 
bovenlaag, waar de 
schaats insnijdt

Engels: geen eigen woord

ytmjuk

foto: Valter Linden



överis

overijs,                      
dubbelijs

een tweede laag ijs 
bovenop ouder ijs, met 
water tussen de lagen ijs. 
Ontstaat door het 
opvriezen van water op 
het ijs
Als de tussenlaag uit lucht 
bestaat spreken we over glasis
(glasijs)

Engels: over ice, double ice
överis

foto: Tom Nieuwenhuijsen


