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Moai dat jim de Tsjil lêze meie ûnder skoaltiid. Of wie it no meie lêze? Nee, wis net! It belangrykste tiidwurd komt yn it Frysk ommers earst, yn dit gefal lêze. Lit it dêr yn dizze Tsjil no ek krekt oer gean yn ien fan de artikels. It is nammentlik wer tiid foar de berneboekewike. It tema fan dit jier is Wurde watst wolst. No, dan kinst mei lêsboeken wol út ’e fuotten want dan lêst eins altyd oer beroppen, gefoel, hobbys, wenplakken, en neam mar op. Genôch om foar dysels ynspiraasje op te dwaan. 

DIT EN DAT

HEE HEE 
TSJILLE LÊZERS!TSJILLE LÊZERS!

In soad minsken moatte der lang oer neitinke wat se letter wurde wolle en oaren komme der eins noait achter. Dochs binne der bern dy’t sa’n talint hawwe dat se der miskien letter wol harren wurk fan meitsje kinne. Nim bygelyks de topsporters Yrsa Maats (11) en Danilyo van Eick (9) of skriuwer Corné Hermans (12). Ek it famke yn it koarte 

ferhaal fan dizze Tsjil, skreaun troch Lida Dykstra, komt der ynienen achter dat se in talint hat. Of miskien kinst net kieze, sa as Jelte yn ‘e strip op ‘e efterside. 
Ast noch net witst watst wurde wolst dan hindert dat fansels neat. Miskien kiest letter wol ien fan de populêre beroppen yn de listjes hjirûnder:

Fierderop yn dizze Tsjil daagje ik jim út om mei-inoar in wurdwolk te meitsjen en de puzels op te lossen. As jim graach in priis winne wolle, kinne jim de wurdwolk en/of antwurden nei de redaksje fan Tsjil maile. Meitsje der wat moais fan en oant de oare kear!

Groetnis,
Tjitske

einredakteur TSJIL
tsjil@cedin.nl

TOP 10 BEROPPEN JONGES1. Fuotballer (14%)
2. Arsjitekt (6%)
3. ICT’er (4.3%)
4. Gamer / E-sporter (3.3%)
5. Eigen bedriuw (3%)
6. Plysje (3%)
7. Militêr (2.5%)
8. DJ (2.3%)
9. Biolooch (2.3%)
10. Sjef-kok (2.1%)

Ek populêr by de jonges: dokter, 
automonteur, sportlearaar, bistedokter, 
master, advokaat, filmstjer, timmerman, 
wittenskipper, sjirurch.

TOP 10 BEROPPEN FAMKES1. Juf (9,5%)
2. Bistedokter (7.1%)
3. (Berne)dokter (5.4%)
4. Eigen bedriuw (4.2%)
5. Kapster (3.9%)
6. Toanielspylster of filmstjer (3.8%)
7. Fuotballer (3.6%)
8. Plysje (3.6%)
9. Binnenhûsarsjitekt (2.9%)
10. Moade-ûntwerpster (2.1%)

Ek populêr by de fammen: arsjitekt, advokaat, dûnseres, (berne)psycholooch, sjongeres, 
sjef-kok, hynsterydster, ferpleechkundige, sjirurch, fotograaf.
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GEDICHT
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US BEPPE
Ik wol ’t ris ha hjir oer ús beppe

want dat is in moai portret.

Sy kin rymje, sy kin rappe

en sjonge, ja sa ha je net!

En ha ik it oer ús beppe,

dan is dat de mem fan ús mem.

No, dat mins kin miggemeppe

en mollen fange mei in klem.

Minsken, wat ha ik in beppe!

Dêr is wier de ein fan wei.

Dy kin klauwe, dy kin skreppe,

de tún omdolle yn ién dei.

En linich, linich ús beppe!

Klimt oant boppe yn ‘e mêst.

Maitiids altyd sleatsjeljeppe, 

fynt sûnder mis elk ljippenêst.

Tsjonge jonge wat in beppe!

Sa geweldich muzikaal

op basgitaar, fet, fet slappe.

Knettergoed, echt abnormaal.

In rap bekje hat ús beppe!

Sy praat altyd hûndert út.

Tsjee, wat kin dat minske kleppe,

sy hâldt har noait, echt noait de snút.

Och ús leave, leave beppe

mèèèn, wat is dát in portret!

Wat kin sy harsels oppeppe,

mar se kin nèt it alfabet.

Want it siet sjesa mei beppe:

leare, koe en kin se net.

Mar yn ’t libben – dat’s it knappe –

hat sy harsels mei alles rêd.



ÚT SURHÚSTERFEAN  (11) 
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SJOCH MY

YRSA MAATS 

Troch: Gjaldau Sijtsma | Foto’s: Fotobureau Hoge Noorden, Jacob van Essen

Alve jier en dysels dan al 
twa kear Frysk kampioen 

fierljeppen neame kinne. 
Dat is wol hiel bysûnder. 
Foar Yrsa Maats fan 

Surhústerfean is dat echt 
sa. Grutsk is se seker, mar 

se bliuwt der foaral nochter 
ûnder.

Op 7 augustus wiene de Fryske 
kampioenskippen fierljeppen yn 
Drylts. Yrsa die mei yn de kategory foar 
famkes fan 11-12 jier. ‘Ik bin altyd hiel 

senuweftich,’ fertelt se. ‘Ik kin foar de 
wedstriid net ite.’ Dochs sieten dy senuwen 
har net yn it paad. Yrsa sprong wol 10,19 
meter. Goed genôch foar in earste plak.
It wie net Yrsa’s earste kampioenstitel. 
Foarich jier wûn se ek al it goud yn Drylts 
en op it Nederlânsk kampioenskip waard 
se foarich jier fjirde. Ek by oare wedstriden 
skoarde se goed. ‘Yn Bûtenpost, Burgum en 
Winsum waard ik ek in pear kear earste en 
twadde.’ Elke wedstriid fynt Yrsa spannend. 
‘Ik tink noait: dit komt samar wol goed. Ik 
moat der wol echt wat foar dwaan.’

BLIUWERKE
Yrsa docht al trije jier oan fierljeppen. 
‘Ik begûn op myn achtste. Wy krigen in 
boekje fan skoalle. Dêr stie wat yn oer 
fierljeppen.’ Har mem frege oft dat net wat 
foar har wie. ‘Ik klom altyd yn peallen op 

strjitte. Ik woe it doe wol probearje.’ En sa 
waard de sport in bliuwerke.
Twa kear yn ‘e wike giet Yrsa nei trainings. 
Dat docht se mei in soad wille. ‘Ik ha 
der altyd wol nocht oan.’ By de trainings 
oefenet se it klimmen yn in peal. Ek wurdt 
der oefene op it trochswaaien. Dat betsjut 
datst goed it wetter oer komst ast boppeyn 
de pols sitst. ‘Ast yn it wetter falst, hjit dat 
‘natsprong’,’ leit Yrsa út. ‘De útsprong is 
wanneart’st noch krekt wat fierder komme 
wolst ast al klear bist mei de sprong.’
It áldermoaiste oan de sport fynt Yrsa de 
wedstriden. ‘Ien kear yn it jier is der in Frysk 
kampioenskip. Dêr moatst dy foar pleatse,’ 
leit se út. It klassemint bestiet út de beste 
sân wedstriidsprongen byelkoar opteld. 
Op it FK mei eltse ljepper trije kear springe. 
De bêste trije ljeppers komme yn de finale. 
Dêr ljeppe se noch twa kear, en de fierste 
finalesprong leveret de Fryske titel op.

FAMYLJESPORT
Meastal is it fierljeppen in famyljesport. 
Tink oan de Helmholts, Galama’s en Van 
der Wals. Mar Yrsa is de iennige yn har 
famylje dy’t oan fierljeppen docht. ‘Ik ha in 
suske fan 1,5 jier. Miskien dat ik it op har 
oerbringe kin,’ seit Yrsa grapjeiend. ‘Sy hat 
al faak op it fierljepterrein west.’ Elkenien 
is grutsk op Yrsa, ek har freondinnen. ‘In 
freondinne joech lêst sûkelaadsjes en in 
kaart!’
Ynkoarten binne der wer Nederlânske 
kampioenskippen, yn Kockengen yn de 
provinsje Utrecht. Yrsa hat grutte ambysjes. 
‘Ik wol it leafst earste wurde! Mar der 
binne wol goeden dêr.’ Ien famke is Yrsa 
har grutste konkurrint. ‘Faak as sy earste 
wurdt, wurd ik twadde en oarsom.’ Mar 
dat soarget net echt foar strideraasje. ‘Wy 
kinne it goed mei-elkoar fine.’
Yrsa giet dus as in spear by it fierljeppen en 
ek oan ambysjes ûntbrekt it har net. It stiet 
dus as in peal boppe wetter dat wy noch in 
soad fan har hearre sille. Wa wit aanst ek 
Nederlânsk kampioen?



TSJILLE FRAGEN OAN 

RAYNAUD

DE MIDDELBERE SKOALLE OERLIBJE

IT IS DE BERNEBOEKEWIKE!2

1

Mei de hjerstfakânsje foar de 
doar wol Raynaud dy graach 
wer wat moaie Tsjil tips jaan. 
Gaiske, Hieke, Tjits én Raynaud 
meitsje alle wiken fideo’s foar 
it Tsjil kanaal, dus alle wiken is 
der genôch Tsjils te sjen en seker 
yn de hjerstfakânsje. Raynaud 
fertelt dy syn tips!

‘Foar jim is it noch lang net safier, mar 
Gaiske fertelt jim leaver wat earder 
as te let hoe’t it giet op de middelbere 
skoalle. En om’t it 5 oktober de ‘Dag 
van de leraar is’, is dat hielendal in 
goed idee. Op Tsjil fynst in floch fan 
Gaiske wêryn’t se sjen lit hoe’t sy de 
middelbere skoalle oerlibbet. Dat heart 
wat ekstreem... mar falt bêst ta hear ;-).’

‘Net allinne in tip foar dy, mar 
ek foar master en juf! Tjits 
makket foar har YouTube-kanaal 
spesjale ‘Tjits lezen’ filmkes. Ast 
dêr op sikest dan fynst hiele 
leuke filmkes fan moaie Fryske 
boeken. Tjits lit se sels oan dy 
sjen, better kin net.’

6 | Tsjil magazine
Troch: Elske Roorda | Foto’s: Tsjil en Raynaud

TSJILLE



PRATENDE BEAMMEN
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Alle fideo’s en 
programma’s fan Omrop 
Fryslân Tsjil kinst fine 
fia de Omrop Fryslân 
Tsjil-app, YouTube en 
Instagram. Folgest ús? 
Dat soenen wy leuk 
fine! Op Instagram 
pleatse wy alle wiken 
grappige plaatsjes, 
lykas dizze! 

‘Myn lêste tip: Hieke spilet Roblox levels en 
dat kinst allegear sjen by Tsjil! Ast in level 
suggestje achterlitst yn de Tsjil Discord 
dan kin Hieke dy spylje. Sy moast al 
ûntsnappe út de finzenis, die nuvere 
spultsjes en wie in piraat. Do seist it en 
Hieke docht it!’ 

‘As jim dizze Tsjil 
lêze is it alwer hast 
hjerstfakânsje. As ik 
oan ‘e hjerst tink, dan 
tink ik ek oan beammen 
dy’t bygelyks fan kleur 
feroarje. In pear jier lyn 
hawwe wy it yn Tsjek 
hân oer beammen dy’t 
mei-inoar prate. Dat 
liket frjemd, mar is echt 
wier. Beammen prate 
mei-inoar! Wolst witte 
hoe? Dat sjochst yn de 
Tsjek oer beammen op 
omropfryslan.nl/tsjil.’ 
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TALINTEDINGEN 
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FERHAAL

8 | Tsjil magazine

It Himeltsje wie noch mar in pear wiken 

iepen, mar Brecht wie no al gek op it lytse 

boekwinkeltsje yn Harry Potter-styl. It 

wie rûnom mei ikehout betimmere. 

Oan it plafond ta stie it fol stoud mei 

boeken, mar ek mei knuffelbisten, 

spultsjes en oare snústerijen. It rûkte 

der nei koekjes en nei froeger.

Brecht hie al in setsje op in krukje sitten 

om wat boeken troch te blêdzjen dy’t 

har moai taliken. Om’t se in boekebon 

fan beppe krigen hie, koe se in nij boek 

keapje. En dat foel lang net ta. Want 

wat moast se kieze? Se fûn sa’n soad 

boeken moai. 

Se lei it tsjokke boek mei fantasybisten 

efkes op ’e flier del. Dy dwaan? Of dochs 

leaver it boek oer de dappere ridster?

Se liet har eagen troch de winkel dwale. 

En doe seach se him. De fioele. Fan 

kastanjebrún, glimmend hout. It wie 

of joech er ljocht. Hy stie tusken twa 

kasten. 

Stadich rûn Brecht nei de fioele ta. Soe 

er by de winkelynventaris hearre? Mar 

hy stie heal ferskûle. Wol wat nuver.

Se gong yn ‘e hoksen sitten en luts it 

ynstrumint foarsichtich nei har ta. Hy 

lei lekker yn ’e hân. No seach se dat 

der ek in strykstôk tsjin de muorre stie. 

Doe’t se dy pakte, begûnen har fingers 

te kribeljen. Wat in gek gefoel. 

Se slingere har tas om it skouder en 

rûn nei de kassa. De âlde frou mei wite 

kroltsjes, dy’t tegearre mei har broer de 

nije eigner fan it winkeltsje wie, koe se 

noch net sa goed. 

‘Goeie mefrou,’ sei Brecht. ‘Sjoch, dizze 

stie op de berneôfdieling. Ien hat him 

grif fergetten.’

‘Sis mar Ingeltsje, hear,’ sei de frou. ‘No 

ju. Wat in moaie fioele. Wolst him net 

mei nei hûs ta nimme?’ 

‘Mar dat kin dochs net? In oar bern 

hat him grif ferlern. En trouwens, wat 

moat ik dermei? Ik kin net iens 

fioelespylje.’

‘Hast it wolris besocht dan?’ frege 

Ingeltsje.

Brecht glimke. ‘Dat hoecht net, ik wit 

wol dat ik dat net kin. Ik haw noch noait 

les hân.’

‘Soest it net ris besykje wolle?’ sei 

Ingeltsje. ‘It kin no. Net ien fernimt it.’ 

Ferhaal: Lida Dykstra |Tekening: Monique Beijer



TALINTEDINGEN 

NEI IT LÊZEN
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1. Wêrom gie Brecht nei  
It Himeltsje ta?

2. Hoe hjit de ferkeapster út dit 
ferhaal?

3. Hasto wolris wat fûn watsto 
nea kwytreitsje wolst? 

o Ja / o Nee

 Fertel it oan ien yn dyn klasse.

Se liet har stim wat sakje. ‘En der is 

dochs net ien yn ‘e winkel, behalve do 

en ik.’ 

‘Pfff. Dat hat echt gjin inkele sin,’ pufte 

Brecht.

‘Doch it foar my.’

‘Haha, no, okee dan.’

Brecht liet har tas op ‘e grûn falle en 

pakte de strykstôk fan de toanbank. Gek, 

wer fielde se pripkes. As knettersnoep, 

mar dan net yn ‘e mûle, mar yn ‘e fingers. 

Foarsichtich sette se de fioele ûnder 

har kin, sa’t se dat op ’e telefyzje wolris 

sjoen hie. De strykstôk helle se oer de 

snaren. Se ferstive. Yn stee fan it heaze 

kattegejank dat se ferwachte hie, 

kaam der in heldere klank út de 

fioele. Ferwûndere liet se de stôk 

sakje.

‘Dat klonk prachtich,’ sei Ingeltsje. 

‘Noch mar in kear.’

Op ’e nij beweegde Brecht de 

stôk oer de snaren. En ek no begûn de 

fioele te sjongen. Der klonk noch krekt 

net in meldij, mar it skeelde net folle. 

‘Der steane letters op de fioele,’ sei 

Ingeltsje ynienen. ‘Oan de ûnderkant.’ 

Brecht draaide it ynstrumint om. Se 

moast der hast mei de noas op lizze, sa 

lyts wiene de gouden letterkes, mar se 

koe se ûntsiferje.

‘Famke, jonge, kom ik dy ta?  
Wa’t my sjonge lit, mei my ha.’

‘No, dat liket my dúdlik,’ sei Ingeltsje 

ferromme. ‘Do hellest der in ivich moai 

lûd út, dus do meist him ha.’

It woe Brecht noch net oan. ‘Miskien is 

it sa’n goede fioele, dat elkenien derop 

spylje kin. Wol Ingeltsje it sels net ris 

besykje?’

‘Jawis wol,’ antwurde Ingeltsje. Se naam 

de fioele fan Brecht oer. Mar sa gau’t 

se mei de strykstôk de snaren rekke, 

jammere de fioele as waard er martele. 

Fan skrik sloech Brecht de hannen foar 

de earen.

‘No witte wy it,’ lake Ingeltsje. ‘Hy is fan 

dy en fan nimmen oars.’

Ferstuivere rûn Brecht de winkel út, mei 

de fioele yn har hân. Fan de weromstuit 

wie se fergetten in boek te keapjen.

 

Ingeltsje knikte tefreden. Se skode 

in gerdyn oan kant en dribbele it 

efterkeammerke yn, dat it domein 

wie fan har broer Pylger. Dy siet yn in 

fluwielen keamerjaske efter in tafel en 

dikere troch in grutte loep, om te sjen oft 

de gouden letters op in ljochtjouwende 

fuotbal al drûch wiene. Earder dy 

deis hie er al rymkes op fjouwer oare 

talintedingen skildere. Op in hockeystick, 

in mikrofoan, in keatswant en in pinsiel.

‘De fioele hat syn baaske fûn,’ sei 

Ingeltsje. Se sette in tsjettel wetter op it 

gasstel. It wie alwer teetiid.

Pylger seach op. ‘O ja? Wa dan?’

‘Brecht.’ 

‘Brecht. Dat famke mei dat reade hier? Ik 

tocht al dat er har kieze soe,’ sei Pylger.

‘No bist oan it opskeppen,’ fûn Ingeltsje. 

‘Of kinst soms ek riede wa’t de fuotbal 

aanst kieze sil?’ 

‘Ik haw wol sa’n idee,’ sei Pylger. ‘Stiet it 

rymke der net moai op?’

Ingeltsje lies de gouden letterkes op de 

bal:

‘Famke, jonge, kom ik dy ta?  
Wa’t my rôlje lit, mei my ha.’

‘Hast him al ynstrield?’

‘Ja hear. Gjin mins kriget dy fuotbal 

foarút, behalve it bern mei talint dat er 

útkiest.’

De doarbel klingele.

Ingeltsje stuts har holle troch it 

gerdyntsje. ‘Hoi jonkje-yn-in-Cambuur-

shirt, ik kom sa by dy!’

‘O ferhip, dêr hast him al,’ sei Pylger 

skrokken. ‘Asto him oan ‘e praat hâldst, 

dan ferstopje ik de fuotbal op in plak 

dêr’t er him maklik fine kin.’ 



 

TSJILPOST
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DOGGERLÂN  
LÂN ÛNDER DE WEAGEN

Hasto dy wolris ôffrege hoe‘t de wrâld der in 
miljoen jier lyn útsjoen hat? Troch allegear 
ûndersiken en dingen dy’t minsken fûn 
hawwe, witte wy dat Nederlân der eartiids 
hiel oars útseach. It wie oan ‘e Noardseekant 
ferbûn mei oare lannen om ús hinne. Dat 
gebiet neame we Doggerlân.

It ferhaal fan Doggerlân begjint yn de perioade fan de 
iistiden, doe ’t de boaiem fan ‘e Noardsee meastentiids 
drûch stie. Yn in útstrekt en fruchtber lânskip libben 
ûnder oaren mammoeten, wolhierrige noashoarnen, 
reuzeherten, neandertalers en letter ek de earste moderne 
minsken. Wêr’t no de grize Noardsee is, wie dus eartiids 
lân. Dan koest fan Nederlân nei Ingelân kuierje! Soms wie 
it hiel kâld en wie alles beferzen. Dan koest der net wêze. 
Yn oare tiden wie it noflik waarm en bestie it lânskip út 
greiden mei gers en krûden, in moai plak om mei dyn fee 
te wenjen.
De bewenners fan Doggerlân mei it measte sukses wiene 
de neandertalers, in doetiidske minskesoart. Sy wiene 
lange tiid de bêste jagers fan de mammoetsteppe. Wat 
harren sa bysûnder makke wie dat se goed gearwurkje 
koenen, se koene fjoer meitsje en makken allegear soarten 
ark. Sa‘n 35.000 jier lyn kaam ek de moderne minske nei 
Doggerlân.
De Doggerlânbewenners hienen nei de lêste iistiid, 
sa‘n 11.000 oant 7.000 jier lyn, te meitsjen mei grutte 
klimaatferoarings, krekt as no. It waard waarmer en it lân 

feroare yn in moerassich 
bosk. In moai plak mei in 
soad bisten en planten. 
Mei it ranen fan it lâniis 
stiigde de seespegel mei 
fjouwer meter yn 200 jier. 
8000 jier lyn bruts in hiel 
grut stik lân ôf, foar de 
kust fan Noarwegen. It feroarsake sa’n grutte floedweach, 
in tsunami, dat der in muorre fan wetter oer Doggerlân 
spielde oant it hjoeddeiske Noard-Brabân ta! Hjirmei 
ferdronk de prehistoaryske wrâld fan Doggerlân. De 
Doggersbank bleau oer, in soart eilân, mar kaam úteinlik 
ek ûnder wetter te stean. Op ‘e satellytbylden kinst dúdlik 
sjen dat it gebiet tusken Denemarken, Dútslân, Nederlân 
en Ingelân minder djip is as oare plakken yn ‘e see. It 
ljochte flak yn ‘e midden is de Doggersbank.
Hjoed-de-dei binne der noch altyd spoaren en dingen út 
Doggerlân te finen op ‘e boaiem en de strannen fan de 
Noardsee. Samlers, leafhawwers en ûndersikers fine se 
bygelyks lâns it strân, yn fiskersnetten en by opgravingen 
ûnder wetter. It giet om prehistoarysk ark fan fjoerstien, 
hoarnen en bonken mar ek om fossilen fan prehistoaryske 
bisten sa as bonken en kiezzen fan mammoeten en 
ferstienne keutels fan hyena’s. Der binne sels sieraden fan 
barnstien fûn, dat is ferstienne hars fan nullebeammen. 
Wolst mear witte oer dit ûnderwerp? Sjoch dan bygelyks 
op de webside fan it Rijksmuseum van oudheden,  
www.rmo.nl, of lês it boek ‘Onder de golven’ fan skriuwster 
Linda Dielemans. 

Troch: Tjitske van Akker | Foto’s: Tsjil

(Ingelân)

(Noardsee)

(Dogger 
Eilân)

(Hjoeddeiske 
lânsgrinzen)



 

FRAGEN

HASTO WOLRIS FAN DOGGERLÂN HEART? o JA  o NEE

WAT HASTO WOLRIS FÛN WÊRT’ST FAN TINKST OF WITST DAT IT ÂLD IS?

HOKKER BISTEN LIBBEN DER 

BYGELYKS YN DOGGERLÂN?

WÊROM BESTIET DOGGERLÂN NET MEAR?

SYKOPDRACHT: 

Sykje ris op wat barnstien (yn it Hollânsk 
‘barnsteen’) is en hoe’t  it kin dat der somtiden 
lytse bistjes yn sitte. Jim kinne dit mei de klasse 
of in lyts groepke beprate. 

WAT WURDT BEDOELD MEI ‘NEANDERTALERS’?

1
2

3

5

6

4

FOAR IT LÊZEN FAN DE TEKST

NEI IT LÊZEN FAN DE TEKST

TSJILPOST

Eartiids = vroeger / Meastentiids = meestal / Ranen = smelten / Floedweach = vloedgolf / 
Hjoed-de-dei = tegenwoordig / Samlers = verzamelaars /
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It makket net út watst bist, wêr’tst wei komst, goed bist yn rekkenjen of just yn tekenjen, 
fjouwer jier bist of al tolve. Yn ferhalen kinst wurde wêr’tst fan dreamst. Soms wurdt in dream al 
in bytsje werklikheid, sa as by Danilyo en Corné.
Wurde watst wolst stiet sintraal yn de berneboekewike fan 6 oant en mei 17 oktober 2021.

DANILYO (9) FUOTBALLET BY  
SC CAMBUUR EN SC HEERENVEEN
Fuotbalje is de grutste passy fan Danilyo van Eijk 
út Ljouwert. Hy is njoggen jier en fuotballet by de 
fuotbalskoallen fan SC Cambuur en SC Heerenveen. 
‘Dat is superleuk. Ik train één keer per week bij beide 
clubs. We hebben leuke trainers en ik voetbal met 
vrienden. Mijn klasgenoot en beste vriend Max traint 
ook bij Cambuur en Heerenveen.’ Danilyo soe hiel 
graach proffuotballer wurde wolle en dêr wurket hy 
hurd foar. ‘Ik train vijf keer per week, want ik train en 
speel ook nog bij LAC Frisia, mijn club in Leeuwarden.’ 
Danilyo docht der alles oan om better te wurden, mar 
wille yn it fuotbal is it alderbelangrykste. ‘Zolang ik het 
leuk vind blijf ik voetballen.’  
Ajax is syn favo club en Danilyo is superbliid dat dy 
kampioen waard dit seizoen. ‘De dag dat ze kampioen 
werden viel in de meivakantie, ik sliep toen met mijn 
moeder in een hotel naast het Ajax-stadion. Superleuk, 
maar ook erg druk. We hebben de spelers op het 
balkon gezien, gaaf!’        

INSTAGRAM: DANILYOPRINCE

TSJILPOST

Mear Fryske ynfo oer de berneboekewike fynst û.o. op de  webside fan de Afûk en spoar8.frl 

CORNÉ (12) SKRIUWT EIGEN BOEK
Corné Hermans út Leiden soe him it leafst hielendal 
talizze wolle op it skriuwen. Corné kin net goed sjen mar 
syn beheining wjerhâldt him der net fan om syn dream 
te folgjen. Wylst hy noch mar 12 jier is, hat hy syn earste 
boek al skreaun. It wie bedoeld as jierdeikadootsje foar 
syn broer Pierre, dy’t ek net goed sjen kin. Pierre hat it 
ferhaal yn ien kear útlêzen en moast der hiel bot om 
laitsje. Beide bruorren hawwe de sykte fan Stargardt. 
Corné: ‘Het ergste aan mijn oogziekte vind ik dat ik 
steeds minder kan zien. Daar moet ik weleens om 
huilen. Vooral als ik weer eens merk dat ik iets niet kan, 
wat kort daarvoor nog wel lukte. Maar in de avonturen 
die ik beschrijf doen de hoofdpersonen alles zonder 
beperkingen. Daar ben ik wel eens jaloers op.’ 
It eachfûns is sa wei fan it inisjatyf fan Corné dat sy 
besletten hawwe it boek ‘Pak het bot’ echt út te bringen. 
Fan de 100 stiks hat Corné it earste eksimplaar útrikt 
krigen troch skriuwer, en tagelyk ambassadeur fan it 
eachfûns, Ronald Giphart. Yntusken is bekend dat de 
ferkeap fan Corné syn boek € 15.182 oplevere hat! In soad 
jild, dat brûkt wurde sil foar ûndersyk nei de sykte fan 
Stargardt. ‘Ik heb twee dromen. Schrijver worden en dat 
er een medicijn wordt uitgevonden dat mijn progressieve 
oogziekte stopt,’ sei Corné earder dit jier.

12 | Tsjil magazine
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1
2

5 6

3
4 WAT IS FOAR DANILYO IT 

BELANGRYKST BY IT FUOTBALJEN? 
❑ winne 
❑ wille 
❑ syn liif fit hâlde

Mail jim wurdwolk (of in foto dêrfan) nei 
 tsjil@cedin.nl en meitsje kâns op in leuke priis!

BEPRAAT MEI-INOAR WAT JIM 

DREAMBEROPPEN BINNE. SLAGGET 

IT JIM KLASSE EK OM HJIRFAN IN 

WURDWOLK (WORDLE) TE MEITSJEN? 

FOAR WA HIE CORNÉ HERMANS SYN 

BOEK EINS SKREAUN? 

HOE FAAK LÊSTO IN BOEK OF TYDSKRIFT?

WAT IS DYN FAVORITE BOEK?

BY HOKFOAR KLUPS SPILET DANILYO 

OP IT STUIT?

FRAGEN

TSJILPOST

NEI IT LÊZEN FAN DE TEKST

 Bettere wurdskat – learst mear wurden en kinst  
bettere sinnen meitsje

Konsintraasje - breingymnastiek

Relax! – lêze is ûntspannend

Better ûnthâlde – minder gau lêst fan demintsy

 Ferpleatse yn in oar - dysels en de wrâld better begripe

WÊROM IS IT EINS SA BELANGRYK 
OM REGELMJITTICH TE LÊZEN?

1
2
3
4
5

Tsjek Tsjil online
Filmpkes dy’t by it tema boeken en talinten passe kinst fine op
tsjil.omropfryslan.nl, ûnder oaren :
Fryske kanon: ôflevering 12 – it ferhaal fan it Oera Linda boek
Tjits’ floch:  #42 Ferdwale yn ferhalen of #70 Teaterles
Fansels kinst ek efkes sjen hokker filmpke fan Tsjek dy oansprekt!
Tjits’ floch: #42 Ferdwale yn ferhalen of #70 Teäterles

FOAR IT LÊZEN FAN DE TEKST
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WITST AL DAT!?

Amerikaanske rivierkreeft
Yn in fiver yn Ede ha se yn july 11.000 ‘flekte Amerikaanske rivierkreeften’ 
fongen. Dizze kreeftesoart komt fan oarsprong net foar yn ús lân. In 
goede 30 jier lyn wie der noch net ien. Sa’n bistesoarte neame se dan ek 
in eksoat. Dy rivierkreeften fermearderje har hiel rap. Se wurde op guon 
plakken in pleach. It advys is dat minsken se fange en opite. Neffens 
leafhawwers yn restaurants binne se hearlik. In kilo Amerikaanske 
rivierkreeft smyt al gau fiif euro op. Ek yn Fryslân komme se al foar. 

It wie yn augustus 60 jier dat de stêd 
Berlyn yn twa helten skieden waard troch 
de bou fan in grutte muorre troch de stêd. 
Dútslân waard nei de Twadde Wrâldoarloch 
ferdield yn twa helten. Datselde barde mei 
haadstêd Berlyn. Dat duorre oant ein 1989. 
Minsken dy’t besochten te flechtsjen koene 
deasketten wurde. In soad Dútsers heuge 
har dy tiid noch. Se binne bliid dat der in ein 
oan kommen is. Om de bou fan de ‘Mauer’ 
net te ferjitten binne der nije films útbrocht.

Yn it ferhaal oer Doggerlân hast lêzen dat dêr mammoeten 
libbe ha. Mammoeten wiene gigantyske prehistoaryske 
oaljefanten. Har slachtosken groeiden harren hiele libben oan: 
laachje foar laachje. Krekt as de jierringen by beammen fertelle 
se de skiednis fan har libben. Troch ûndersyk fan mammoeten 
is dúdlik wurden dat de bisten grutte stikken rinne koenen. 
Fan ien eksimplaar is bekend dat er yn syn libben (28 jier) sa’n 
70.000 kilometer rûn hat. As er noch 10.000 kilometer ekstra 
rûn hie, wie dat op ’e kop ôf twa kear de wereld rûn!

Berlynske Muorre 
60 jier lyn boud

Mammoet

Op 1 septimer hat foar it earst in RQ-9 
Reaper op fleanbasis Ljouwert west. De 
Reaper hat twa rûntsjes makke en is doe 
werom flein nei syn thúsbasis yn Ingelân. 
De piloat siet yn syn kantoar yn Ingelân 
en koe gewoan mei de ferkearstoer 
prate, krekt as siet er yn in echt fleantuch! 
Takommend jier sil de eigen Reapers fan de 
Loftmacht op Ljouwert stasjonearre wurde.

Drone op 
fleanbasis Ljouwert

14 | Tsjil magazine



PTEROSAURUS GRUT AS IN DRAAK

Yn augustus is it Europeesk waarmterekôr 
ferbrutsen op Sicilië. Yn it doarp Floridia by 
Syracuse waard it 48,8 Celsius. It Europeeske 
rekôr wie sûnt 1977 foar de Grykske haadstêd 
Athene: 48,0 Celsius.

By de oerstreamingen yn it suden fan Nederlân dizze 
simmer is der in ko hiel ferneamd wurden. Tusken 
Uden en Nijmegen helle de brânwacht in ko út it 
wetter dy’t nei alle gedachten in goede 100 kilometer 
meinommen wie troch it wetter fan de rivier de Maas.

It liket in dream, of better: nachtmerje. Mar it is yn 1966 
wier bard: in man siet yn de cockpit fan in strieljager en 
gie by ûngelok de loft yn. Dyjinge dy’t it oerkaam wie 
Taffy Holden, in technikus by de Britske loftmacht. It 
meast spesjale oan it aventoer is dat er it oerlibbe hat. 
Hy slagge der ek noch yn feilich te lânen. ‘Syn’ strieljager 
stiet tsjintwurdich yn in museum. Doe’t er as âlde man 
yn it museum by it tastel stie, woe er syn ferhaal wol 
fertelle oan besikers, mar hy woe perfoarst net mear yn 
de cockpit sitte!

BYSÛNDER ÛNGELOK 
STRIELJAGERPILOAT

Nij Europeesk 
waarmterekôr

Ko ‘swimt’ 100 kilometer

Yn Australië ha ûndersikers 
resten fûn fan in hiele grutte 
Pterosaurus-soarte fûn. De 
soarte hat de wittenskiplike 
namme Thapunngaka shawi 
krigen. It bist wie fan de 
úteinen fan beide wjukken 7 
meter. Pterosauriërs libben 
yn ’t tiidrek Trias, Jura en 
Krijt tusken 228 miljoen en 
66 miljoen jier lyn. Gelokkich 
binne dizze reuzen net mear 
te finen. Tink dy ris yn dat 
sa’n bistje de wenkeamer 
ynfljocht…
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Mei games en leuke apps is it hieltyd 
makliker om online kontakt mei-elkoar 
te hawwen. Mar wat no ast in ferfelend 
berjochtsje krijst? Of in appke wêryn’t 
in ûnbekende dy oansprekt? Ut in 
ûndersyk fan Terre des Hommes blykt 
dat 1 op de 4 jongeren wolris minder 
leuk online kontakt hat. It giet dan 
benammen om online pesten, mar ek 
om ferfelende berjochtsjes, filmkes oer 
seks of immen dy’t besiket om dy op te 
lichten. Famkes hawwe dêr faker lêst 
fan as jonges. 

Online peste
Online pesten stiet op nûmer 1 fan 
ferfelende online saken. ‘De meeste 
jongeren hebben tegenwoordig 
een smartphone vanaf hun elfde of 
twaalfde. Daarop is een vervelende 
foto of video zo gemaakt en die kan 
met één druk op de knop gedeeld 
worden,’ fertelt Jos de Voogd fan 
Terre des Hommes. ‘Dat kan soms 
grote gevolgen hebben, omdat 
vrienden je ermee pesten of het 
weer doorsturen naar anderen. Denk 
daarom altijd goed na voordat je iets 
online deelt.’ 

Grooming
Net allinnich dyn freonen kinne dy peste 
mei in foto of in filmke. Der binne ek 
folwoeksenen online dy’t graach mei dy 
yn kontakt komme wolle. Net altyd mei 
goede bedoelings. ‘Zulke mensen doen 
zich voor als leeftijdsgenoot,’ fertelt 
Jos. ‘Dit noemen we grooming. Een 
‘groomer’ is een online kinderlokker, 
die graag met je wil afspreken. Zonder 
dat jij het doorhebt, maak je dus een 
afspraak met een volwassene of stuur je 
hem een foto of filmpje van jezelf.’

Online pesten, grooming of oplichterij; 
it liket wol in nachtmerje, al dy online 
kontakten. Gelokkich 
falt dat ta, ast mar 
foarsichtich bist. ‘Net 
als in het echte leven 
kun je online mensen 
ontmoeten die kwaad in 
de zin hebben,’ wit Jos. 
‘Jij bent niet de enige 
die dat overkomt. Dus 
gebeurt er online iets 
vervelends? Bespreek 
het, met je ouders 
of verzorgers of met 

je docent of de mentor. Je kunt ook 
anoniem je verhaal delen met iemand 
van de Kindertelefoon of FIER. Wat je 
ook doet; blijf er niet mee rondlopen. 
Met jouw melding kunnen we andere 
jongeren weer helpen.’

16 | Tsjil magazine Troch: Nynke van der Zee | Foto: Arie Kievit/Terre des Hommes

Bisto goed beskerme 
achter dyn skermke?

CHATTE MEI GAMERS YN FORTNITE. IN FOTO POSTE OP INSTA. 
OF IN FILMKE DIELE FIA TIKTOK. BISTO IN SOAD ONLINE? HIEL-
TYD FAKER HA WY DIGITAAL KONTAKT MEI-ELKOAR. FAAK IS 
DAT GESELLICH, MAR SA NO EN DAN KIN IN ONLINE MOETING 
OARS RINNE AS FERWACHTE. WAT DOCHST DAN? EN OAN WA 
FERTELST IT? 

Wat kinsto sels dwaan?
1.  Brûk in ‘nickname’. Diel noait 

dyn echte namme, dyn adres, 
telefoannûmer of de namme fan 
dyn skoalle mei oaren. 

2.  Set dyn profyl op ‘alleen voor 
vrienden’, sadat net elkenien 
meisjen kin.

3.  Set gjin foto’s online wêrop’tst 
sels dúdlik yn byld bist.

4.  Hâld dyn wachtwurd geheim, ek 
foar dyn bêste freonen.

5.  Akseptearje allinnich 
freonskipsfersiken fan minsken 
dy’tst kenst.

Meld it fia Meldknop
Hast online wat ferfelends 
meimakke, mar wolst it net oan 
dyn heit, mem of mentor fertelle? 
Op de webside meldknop.nl kinst 
dyn ferhaal kwyt. Oer ferskillende 
ûnderwerpen kinst chatte, belje of 
maile fia Meldknop. 

Online moetingen

 

LINKKE SIDE



EEFKES 
FOARSTELLE
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De ôfrûne simmer wie fris en wiet. 
Ideaal waar foar slakken. De tunen 
sieten der dan ek fol mei. Minsken 
mei in grientetún hiene it drok. Sy 
moasten hast elke jûn slakkesykje.

Der libje op ’e wrâld mear as 60.000 
soarten slakken. De measten wenje yn 
’e see. Seeslakken ha faak felle kleuren. 
Dat betsjut dat se net lekker binne en 
soms sels giftich. De slakken yn ús tún 
binne meastentiids brún. Der binne 
gewoane slakken en húskeslakken.

De slak is in weakdier. Se ha gjin 
skelet en bestean foar it grutste part 

út wetter. Slakken krûpe oer de grûn. 
Eins glydzje se oer slym. In slak kin 
ferskillende soarten slym meitsje. 
As er yn in blom of beam krûpe wol, 
brûkt er oar slym as wannear’t er oer 
it gers krûpt.

Slakken binne foaral nachts of nei 
in reinbui aktyf. Oan ’e sinne ha se 
mar in hekel. Slakken ite planten. 
Dat dogge se mei de tonge. Dy tonge 
liket op in rasp.

Slakken binne hermafrodyt. Dat 
betsjut dat se tagelyk mantsje en 
wyfke binne. Nei it pearjen kinne 

beide slakken befruchte wêze. Se 
kinne dan aaikes lizze.

Slakken wurde sels ek faak opiten. 
Fûgels, stikelbarchjes, kikkerts, 
podden en mûzen meie graach in 
slakje. Guon soarten wurde ek troch 
minsken iten. Yn Frankryk steane 
‘escargots’ soms op it menu.

Minsken mei in grientetún ha in 
hekel oan slakken. De slakken ite 
graach de frisse bledsjes fan it slaad 
en oare grienten. Ast lêst hast fan 
slakken is it it bêste om se te fangen 
en op in oar plak wer los te litten.

Online moetingen

Troch: Jurjen van der Meer | Foto’s: Jan Tijsma

Slakken



TIKTOK IS MEAST 
DOWNLOADE APP

‘BLIJVEN SLAPEN’ IS PLATINA

Snelle en Maan krigen lêsten in platina plaat útrikt 
foar harren gearwurking ‘Blijven Slapen’. It nûmer 
is wol 30 miljoen kear streamd. De útrikking barde 
op in wol hiel bysûndere manier. Snelle en Maan 
tochten dat se in buorrel ha soenen mei harren 
teams mar waarden ferrast! Maan krige in pakketsje 
mei de tekst ‘sjoch omheech’ en wat blykte? Dêr 
fleach in fleantúch dêr’t in parasjutist útsprong. 
Dy joech de platina platen oer. Op Snelle syn 
Instagrampagina stiet in fideo hjiroer. 

De heit fan Britney Spears stapt ynkoarten op as har tafersjochhâlder. Dat betsjut 
dat hy gjin besluten mear nimme sil oer har libben. Yn juny wie dêr in grutte 
rjochtsaak oer. Britney Spears sei doe dat har heit tefolle kontrôle hat oer har 
libben. Britney’s heit seit dat hy syn dochter ynkoarten mei rêst litte sil omdat 
dat better foar har is. Troch de rjochtsaak krijt se in protte oandacht fan fans en sjoernalisten. Hy tinkt dat dat net goed 
foar har is. Britney Spears is in Amerikaanske sjongeres. Se waard mear as 20 jier lyn bekend en hie in protte hits. De 
sjongeres waard wrâldferneamd en krige in protte oandacht. Safolle oandacht dat it har tefolle waard. Se rekke yn ’e war 
en koe net mear foar harsels soargje. Yn 2008 wie se sa yn ‘e war dat de rjochter besleat dat se ûnder tafersjoch fan har 
heit komme moast. Fan dat stuit ôf gie har heit oer al har jild, guod en wurk. Britney Spears waard dêr lilk oer en dêrom 
stapte se dit jier nei de rjochter. Wannear’t de heit krekt ophâlde sil as tafersjochhâlder, is net dúdlik. 

Nijs oer social media: 
TikTok is yn 2020 de meast 
downloade app yn ‘e wrâld. 
De app waard faker op in 
telefoan set as YouTube, 
WhatsApp en Instagram. 
Dat hat in ûndersyksburo 
útsocht. Neffens it ûnder-
syks buro wurdt TikTok hiel-
tyd populêrder. Hja sizze 
dat minsken yn Amearika 
en Grut-Brittannië faker op 
TikTok sjogge as op YouTube. 
TikTok sei yn 2020 sels dat oer 

de hiele wrâld sa’n 700.00 minsken gebrûk meitsje fan de app 
en ferwachtet oan ‘e ein fan 2021 1,7 miljoen brûkers. Apps 
lykas WhatsApp en Instagram wurde noch faker brûkt; dêr 
sitte sa’n 3,5 miljard minsken op. 

Famke Louise sil ynkoarten har mikrofoan ynruilje foar 
ruften. Der is nammentlik in poppe op komst! De sjongeres 
is yn ferwachting fan har earste berntsje. Dat nijs dielde se 
op Instagram. In pear moanne lyn fertelde Famke al dat 
se fan plan wie it wat rêstiger oan te dwaan op muzikaal 
gebiet. Yn dy tiid krige se in relaasje mei âld-fuotballer 
Denzel Slager, de heit fan it berntsje. De twa wenje 
byelkoar. Ek hy is hiel bliid, lit er witte op Instagram. 

FAMKE LOUISE
 KRIJT IN POPPE

HEIT BRITNEY SPEARS SIL HIM MINDER 
MEI HAR BEMUOIE
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SUKSES!

SUDOKU

HYNSTESPRONG

Troch: Jurjen van der Meer| Foto: Tsjil

TROCHSTREEKPUZEL

De hynstesprong komt 
út ’e skaaksport. Dêr mei 
it hynder twa foarút en 
dêrnei ien nei links of 
rjochts springe. Yn dizze 
puzel stiet de namme 
fan in bist mei njoggen 
letters. Alle bisten dogge 
mei. De namme fan it bist begjint mei de reade 
letter. De lêste letter stiet yn it middelste fakje. 
Mei de hynstesprong kinst de oplossing fine. 
Mail de oplossing nei tsjil@cedin.nl 

Akkoarden
Akkordeon
Banjo
Basgitaar
Blokfluit
Blues
Bongos
Bugel
Dirigint
Doedelsek

Dûnsje
Fagot
Hobo
Klarinet
Klassyk
Lûd
Piano
Marimba
Muzyk
Noaten
Oargel

Saksofoan
Sello
Reggae
Sêft
Sjonge
Ska
Snaren
Spylje
Tromboane
Trommel
Trompet

Yn it ferhaal op side 8 en 9 fynt Brecht yn in winkeltsje in fioele. Se 
kin der fuort al moai op spylje. Yn ’e puzel dizze kear allegear dingen 
dy’t mei muzyk te krijen ha. De letters dy’t oerbliuwe foarmje ek wer 
in wurd dat by dit ûnderwerp past. Skriuw dit wurd yn in e-mail en 
stjoer dy foar 11 oktober 2021 nei tsjil@cedin.nl. Skriuw dúdlik 
dyn namme, groep en skoalle yn it e-mailtsje en wa wit wint jim 
klasse in priis!
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 L O B A E K E S L E D E O D G
 E R O R T B L O K F L U I T E
 S T H S P Y L J E N E T A O N

PUZELSIDE 

K H S
L K S 
ú E A

De priiswinner fan de lêste puzels is Linde Lieke Westra út groep 7 
fan CBS de Gearing út Ie. De oplossing fan de trochstreekpuzel wie 
WIERHEID en út de hynstesprong kaam PAPPEGAAI.
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