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SFBO en de provinsje Fryslân.  
www.taalplan.frl
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De earste helte fan it skoaljier sit der sawat op. De tiid giet no hiel hurd fyn ik. De krystfakânsje is noch net sa lang lyn en de foarjiersfakânsje is alwer hast yn sicht. It is noch kâld en tsjuster bûten mar foardatst it witst kinst aanst alwer wat mear fan ‘e sinne genietsje. Wolst wol leauwe dat it foarich jier op 31 maart goed 23 graden wie yn Fryslân?

DIT EN DAT

Yn dit nûmer fan Tsjil giet it benammen oer de winter. Tink no net dat der yn ‘e winter neat te dwaan is. It hiele jier troch binne der bysûndere dagen. Dat binne dagen dêr’t bygelyks in betinking, in berop, in sykte of bepaald iten sintraal stiet. Sjoch mar ris op www.beleven.org om 

te sjen hokker feesten en betinkingen der binne yn ‘e wrâld. No kinst fansels net oeral oan meidwaan, mar ik wol foar de kommende wiken wol in oantal mei jim diele. 

14-02 Falentynsdei

Falentynsdei wurdt elk jier op 
14 febrewaris fierd. Op dy dei kinst in 

kaartsje stjoere nei ien dy’tst leaf fynst of 
op wa’tst ferlyfd bist. Kinst inoar ek 

blommen, wat lekkers of in 
kadootsje jaan. 

Groetnis Tjitske

Ik winskje jimme de 
kommende tiid in soad 
waarmte en leafde ta.

11-02 Waarmetruiedei
Op freed 11 febrewaris is it 

waarmetruiedei. Op dy dei dogge we 
in waarme trui oan en kin de kachel in 

graadsje leger. We dogge dat om de útstjit fan 
broeikasgassen, dy’t liede ta klimaatferoarings, 
oer de hiele wrâld te beheinen. In moaie reden 

om noch ien kear dyn foute krysttrui oan te 
dwaan! Docht jim skoalle ek mei? Stjoer 

my dan efkes in foto!

01-03 Komplimintedei

By de nasjonale komplimintedei op 1 maart 
draait it yn ús lân om it omtinken foar inoar en it 
jaan fan persoanlike wurdearring. Twa dingen 

dy’t net te keap binne en dêrom 
just sa weardefol. 

21-02 Dei fan ‘e 
memmetaal

Elk jier wurdt de ynternasjonale dei 
fan ‘e memmetaal fierd. Njonken de grutte 
talen dy’t oer de hiele wrâld brûkt wurde, 

binne der noch in hiel soad mear. Sa’n 6000 
talen yn totaal! As Friezen binne wy fansels 

ek grutsk op ús taal en dêr meie we bêst 
efkes by stilstean op  

21 febrewaris.
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KOADE READ
’t Is koade read, ’t is koade read,

der waaie auto’s yn ’e sleat.

Der komt elk oere in sjoernaal,

sok waar, dat is dochs net normaal.

It friest, it snijt en der falt rein,

der rydt gjin bus mear en gjin trein.

De dyk út minsken, dat wurdt neat,

want bûtendoar is ’t koade read.

’t Is koade read, ’t is koade read,

want heit dy die wer wat ferkeard.

Bedoelde it goed, mar tocht net nei,

en dat sit mem no yn ’e wei.

Unnedich rûzje fyn ik stom,

dus gean ‘k mar gau in blokje om.

Lit se gewurde, sis mar neat,

’t is yn ’e hûs hjoed koade read.

’t Is koade read, ’t is koade read,

ik hie myn húswurk wier wol leard.

Mar by de beurt wie ’k ta myn spyt

gewoan ynienen alles kwyt.

Ik wist gjin inkeld antwurd mear,

in ûnfoldwaande, dat docht sear.

In goed rapport, dat wurdt sa neat,

 it is op skoalle koade read.

’t Is koade read, ’t is koade read,

want dêr rinsto mei Sjoerd en Geart.

Ik bin al wiken smoar op dy,

mar do sjochst noait in kear nei my.

Wêrom stap ik net op dy ta

en sis dat ik de kribels ha.

Mar ’k doar it net, jou my net bleat…

 ’t Is yn myn hert ek koade read.
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SJOCH MY

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

De ien sparret foar in nije 
fyts, de oare wer foar in 
spulkompjûter of LEGO. Mar 
de 9-jierrige Rowan Steeghs 
fan Ingwierrum hat in nóch 
grutter doel. Hy wol in echte 
trekker hawwe. Rowan pakt 
it serieus oan, want hy hat in 
eigen bedriuwke. Hy ferkeapet 
griente, fan heit syn lân.

‘De grutte trekkers binne it moaist 
en dan it leafst ien mei in iepen 
piip,’ omskriuwt Rowan syn 
dreamtrekker. Hy is koartlyn mei 
syn heit, mem en broerke ferhuze 
fan Dokkumer Nije Silen nei de 
pleats yn Ingwierrum. ‘Dy wie 
earst fan pake en beppe, mar sy 
binne earne oars hinne gien.’
‘Heit is biologysk lânbouboer en 
buorket hiele dagen. Hy hat it hiel 
drok,’ fertelt Rowan. Mar hy hat 

it sels ek drok. ‘Jûns sykje ik mei 
mem griente út en dy dogge wy 
dan yn pûdsjes.’ Sipels, woartels, 
koal en pastinaken. De griente 
giet op in karke en wurdt moarns 
betiid troch mem by de dyk yn 
Dokkumer Nije Silen set. 
Pake hat op it karke in dakje 
makke. Dêr steane de prizen 
fan de produkten op, mar ek 
resepten. ‘De pastinaak is in 
fergetten griente. Minsken kenne 
dy net, dus dan moatte wy harren 
helpe,’ leit Rowan út. ‘Op it karke 
stiet bygelyks in resept foar pittige 
pastinaaksop.’
As Rowan middeis thúskomt fan 
skoalle sjocht er fuort wat der 
allegearre ferkocht is. Dit kear 
wiene de woartels en ek alle wite 
koal op. ‘Der binne noch in pear 
pûdsjes pastinaak en sipels,’ 
fertelt Rowan. ‘Alles wat op is, 

folje ik jûns wer mei mem oan.’
Rowan krijt hiele positive reaksjes 
op syn kream. ‘Se sizze dat myn 
produkten lekker farsk binne en 
se fine dat ik goed dwaande bin!’ 
Rowan syn griente is net razend 
djoer. ‘In kilo pastinaak kostet ien 
euro.’ Mar dochs hat de jonge 
keapman al flink wat jild byinoar 
sparre. ‘Al sa’n 1250 euro!’
Rowan syn dream is yntusken 
al in bytsje útkaam. ‘Ik ha fan in 
kennis fan ús pake in sitmeaner 
krigen! De messen binne der 
ûnderwei helle.’ Foar in echte 
grutte trekker moat Rowan noch 
wol efkes trochsparje. ‘Dy binne 
hiel djoer!’
Mar dat moat wol goed komme, 
want Rowan hat grutte plannen. 
‘Takom jier wol ik ek boerekoal 
ferkeapje. Dêr freegje in soad 
minsken nei.’ Miskien dat der 
aanst sels in twadde karke by 
komt. ‘Mei dy útwreiding wurdt it 
nóch drokker.’
Rowan docht al it wurk yn syn frije 
tiid, want hy moat fansels ek noch 
nei skoalle. ‘Ik ha it drok, mar foar 
my is it normaal.’ En it sakedwaan 
hat ek foardielen: ‘Troch al dat 
tellen mei jild bin ik no folle better 
wurden yn rekkenjen!’
Rowan wol letter ek graach boer 
wurde. ‘Ik wol dit wol foar altyd 
dwaan bliuwe. Ik wol it bedriuw 
fan ús heit oernimme.’ Mem Coby 
is foaral hiel grutsk: ‘Minsken 
sjogge dat hy hurd wurket en dêr 
wurdt er foar beleanne!’

 ROWAN STEEGHS
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TSJILLE FRAGEN OAN 

RAYNAUD

FRIEZEN YN IT WINTERWAAR 

FÛGELTAARTSJES2

1

Midden yn ’e winter leit dit nijste 
Tsjil-magazine by jim yn ‘e klasse. 
Hearlik! Binne jim ek sa gek op 
winter, reedriden, snie en kjeld? 
Raynaud yn elk gefal wol, hy wol 
dan ek graach de moaiste Tsjil-
items mei jim diele. Dêr komme 
se! 

‘Ik bin in echte fûgelleafhawwer. Ik 
set fûgels graach op ‘e foto en fan 
’t simmer haw ik sels in fûgeltsje yn 
hûs hân om’t dy út it nêst fallen wie. 
De mem wie fuort en dêrom haw ik 
it moskje sels iten jûn. Nei in pear 
wiken wie se sterk genôch om wer 
nei bûten te gean. Ik fyn it dêrom 
ek hiel moai dat Tjits sa goed om de 
fûgeltsjes tinkt, sjoch mar ris nei har 
floch oer de fûgeltaartsjes!’ 

 ‘Ja, ik bin gek op échte winter! 
Ik haw altyd op heech nivo 
reedriden en joech les yn 
snowboarden. Dus mei snie en 
iis makkest my wol bliid. Neffens 
my alle Friezen wol, want yn 
Pleinpraat hat Gaiske sjoen 
wat Friezen dogge mei echt 
winterwaar en sa te sjen wie dat 
ien grut feest!’

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

TSJILLE



CUPIDO SJIT RAAK 

SJONGE JONGE 4

3

‘Dan wol ik graach noch efkes fan de gelegenheid 
gebrûk meitsje om jim wat te fertellen oer wat nijs, 
wat hiel cools! Miskien kenne jim it Sjongfestival wol? 
Fan dit jier ôf hjit dat SjONG junior en wurdt dat 
nóch grutter, nóch profesjoneler, nóch geselliger en 
nóch learsumer. Dus asto in hiele muzikale klasse 
hast, dan soe ik gau efkes op sjong.frl sjen. Dan 
sjoch ik jim yn De Lawei yn Drachten.
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Ast ferlyfd bist, dan hat Cupido mei in 
pylk syn doel rekke, sizze se. Mar wa 
is Cupido eins? Yn de Tsjek oer ferlyfd 
wêzen hat Gûchem útsocht wa’t Cupido 
is, wêr’t hy weikomt en oft it echt sa is 
dat hy oer ferlyfd wêzen giet.
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FERHAAL
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Hiel, hiel fier fan d’ ierde, yn ‘e grutte 
donkerblauwe stille himel, sweefde ris 
in ljochtsje. Dat ljochtsje woe in snieflok 
wurde, mar hy wist allinnich noch net 
hoe en wêrom. Hy woe it sa graach 
dat hy it mei hiel syn hert winske en 
de eagen tichtknypte.  ‘ik winskje dat 
ik in snieflok wurd,’ sei hy lûdop. As 
hy nei bûten seach dan seagen syn 
eagen yn ’t ûneinich djip donkerblau ek 
oare ljochtsjes, krekt as hy. No en dan 
ferdwûn der in ljocht, mar wêr hinne dat 
wist hy net. Op in dei fielde er him 
wat oars as oars. Binnenyn him wie it 
hearlik smûk en waarm, mar bûtenom 
fielde it kâld. Gau seach hy om it 
hoekje. Oan syn bûtenkant groeide 
wat nijs en glinsterjend wyts wat nij 
foar him wie. Eltse dei seach hy nei 
wat der oan ’e bûtenkant barde. 
It laachje kâld waard tsjokker en 
steviger. Ynienen wist er it. It kâlde 
laachje moast wol iis wêze! En mei’t 
hy dat seker wist, wist hy ek dat er 
it begjin fan in snieflok wurden wie. 
Hy krige it der waarm fan. Dit hie 
hy winske! Eltse nije dei waard it by 
him fan binnen waarmer en ljochter 

en bûtenom waard it iis tsjokker en 
tsjokker. Sa wurket dat by ljochtsjes 
dy’t snieflokken wêze wolle. 
Wannear’t sy derop fertrouwe dat 
se úteinlik wurde dêr’t sy foar 
bedoeld binne, binne sy klear 
om te gean. 
Meidat de snieflok swierder 
wurdt fan it iis, fielt hy dat 
hy begjint te wibeljen. 
It is tiid om te gean, 
tinkt er. It wibeljen 

wurdt slimmer en slimmer en dan 
begjint dochs wier syn reis nei 

ûnderen. Syn bûk kribelet derfan. 
Hieltyd hurder en hurder falt 

er. Underweis sjocht er dat 
hy feroaret. Hy kriget 

poatsjes yn de moaiste 
kristalfoarmen. Dat 

soks samar kin! De 
úteinen fan syn nije 

foarm begjinne 
te pimperjen. 

Konfetty út ’e loft 
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Elfke
Meitsje in ‘elfke’ oer 
dyn dream. Dat is in 
lyts gedichtsje fan alve 
wurden

Do begjinst mei 1 wurd, 
sis mar de titel fan dyn 
dream. 
Dan twa wurden.
Trije wurden.
Fjouwer wurden.
Einigest mei ien wurd. Dit 
mei itselde as dyn earste 
wurd wêze. 

Wat fiel ik dochs, tinkt er. It fielt as in 
stikje fan my. En dat is ek sa. Wat hy fielt 
binne dreamen fan minsken dy’t hy fange 
en bewarje mei. 

Op it skoalplein, hielendal ûnder op ’e 
ierde, slacht Lys har jas wat tichter om 
har hinne. In brune jas is it, mei in sêfte 
wite binnenkant. Oan ‘e foarkant sitte 
grutte swarte knopen dêr’t de wyn sa no 
en dan kâld trochhinne blaast. Hy is te 
grut, mar dat kin Lys neat skele. It is dan 
miskien net de meast handige jas, mar 
wol har leafste. Hy past har omdat hy fan 
heit is. Heit is har freon en se mist him. 
Se sjocht nei boppe. De loft is griis. Soe 
der snie komme? Sa let noch? It is hast 
maitiid! Dreame mei fansels altyd, tinkt 
Lys. Se docht har eagen ticht en dreamt 
fan dûnsjende wite stippen dy’t har fan 
binnen waarm en bliid meitsje.  
 
Op syn reis nei ûnderen fangt de snieflok 
de iene nei de oare dream. De dream fan 
Noor om letter grut te wurden en oeral 
te gean dêr’t se mar wol. En dy fan Zeki 
oer in knyntsje om foar te soargjen. Hy 
glimket. Dat binne moaie dreamen. Dan 
fielt hy nóch wat. In kribel hiel djip fan 
binnen. Dit moat wol in bysûndere dream 
wêze, tinkt er. Wat hy fielt en heart, is de 
dream fan Lys. Se dreamt fan snie om‘t 

sy der bliid fan wurdt. Mar, tinkt er, dat 
kin! Ik bin no in snieflok! Ik kín har bliid 
meitsje. Waarmer en noch swierder wol 
hy wurde. Gau nei ûnderen, nei Lys. 

Lys fielt ek wat kribeljen. Se docht har 
eagen iepen en har hert makket in bliid 
spronkje. ‘Snie!’ ropt se. ‘Konfetty út ’e 
loft!’ Alle bern sjogge ferwûndere nei 
de himel. Hiel efkes is it mûsstil. Mar 
dan net mear. Elkenien laket en springt. 
Mei de hannen omheech besykje se de 
dûnsjende snieflokken te fangen. Lys 
ek. Foar har út dwarrelet in hiele grutte 
fonkeljende snieflok. Wat soe se dy 
graach ha wolle! Lys wol him fange, mar 
hieltyd as it tichter by komt, dûnset de 
snieflok wer fierder op ’e wyn. 

It is dyselde wyn dy’t de snieflok en Lys 
úteinlik in hantsje helpt. Sy blaast de 
snieflok sa op it puntsje fan de noas fan 
Lys. It jokket en sy blaast omheech. De 
snieflok dwarrelet de loft yn en wannear’t 
hy wer nei ûnderen falt fangt Lys him 
op mei har hân. Se sjocht ris goed. Wat 
in bysûndere snieflok. Hy is hiel grut 
en kinst al syn moaie kristallen sjen. Se 
sjocht wol seis poatsjes, mei oan elk 
poatsje wer lytsere poatsjes. Lys kin har 
eagen der hast net fan ôfhâlde. Mar 
wachtsje! Lys lûkt har mûtse fan ’e holle. 

It is krekt as heart sy wat. Hiel stil wêze 
no. Mei har hân tichteby har ear lústeret 
se en dit is wat se heart: 

‘Lys myn famke
dream dyn wei
de maitiid komt
sy nimt dy mei.’

It is as stiet de wrâld stil. Dit kin dochs 
net? Hiel djip fan binnen fielt Lys in 
waarm gefoel. Der ferskynt in grutte glim 
op har gesicht. Se ha wolris tsjin har sein 
dat heit in stjer wurden is. Mar soe hy ek 
in snieflok wurden wêze kinne? De glim 
wurdt grutter en grutter. Foar Lys is it 
wier. Sa is it goed. Hiel efkes noch hâldt 
se de snieflok tichteby har om dêrnei 
wer mei te jaan oan de wyn. Lys sjocht 
him nei. ‘Tankjewol!’ ropt se noch en se 
huppelet werom nei de oare bern. 

De snieflok dwarrelet fierder oant de wyn 
him sêft falle lit, beskutte ûnder in strûk 
om út te rêsten fan syn lange reis. Aanst, 
as de strielen fan ‘e sinne waarm genôch 
binne en de winter stadich plak makket 
foar de maitiid, dan mei de snieflok rane. 
De dreamen dy’t hy fongen hat sil hy 
trochjaan oan ‘e ierde dêr’t sy groeie 
meie oant sy útkomme. Dan hat hy dien 
wêr’t hy foar bedoeld is. 

Presintaasje
Do hast fêst wolris in kleedsje knipt fan in foubledsje. Jim kinne yn ‘e klasse snieflokken knippe fan wyt papier. 
Dat kin fansels ek wol sulver of blau wêze. Dyn ‘elfke’ typst op dyn iPad, chromebook, laptop of kompjûter en 
printest út op papier en knipst yn ‘e foarm fan in rûntsje of hertsje. Yn ‘e midden fan dyn snieflok plakst dyn 
elfke. Sa krije jim in moaie dreammuorre.

Konfetty út ’e loft 



 
     

Populêr binne op ’t heden de potten mei nútsjesmoar foar fûgels. De fûgels binne der gek op. It 
readboarstje, de blokmies (koolmees), it blaumieske (de pimpelmees), de beamkrûper en it winterkeninkje ite graach farske of drûge moalwjirms. Jou net tefolle tagelyk, want dat kin ûngedierte oanlûke. 
Fierder is it belangryk om blêden yn ‘e tún lizze te litten yn ‘e hjerst en winter. Hjir sitte nammentlik in soad ynsekten en oare lytse bistjes ûnder dy’t de fûgels graach derút pikke. En witst wol dat klysters graach slakken ite?

De houtekster (Vlaamse gaai) giet foar it wat gruttere guod. Yn ‘e winter yt er ikels, bûkenútsjes, ynsekten, mais en fruit. Yn ‘e maitiid pakt hy aaien en jongen fan sjongfûgels. De ka sjochst yn Fryslân ek in soad. Hy hat itselde menu as de houtekster en de lytse fûgeltsjes mar is der ek gau by as der bôle of patat op ‘e grûn leit, of sels in dea bist. It binne allesiters. Wolst mear witte oer fûgels? 
Sjoch dan ris op www.friesevogelwachten.nl ofwww.vogelbescherming.nl .

TSJILP  TSJILPOST

Yn ‘e Tjits-floch kinst sjen dat Tjits en de bern thús fette fûgeltaartsjes makke ha. Scan de QR-koade foar it filmke. Kinst it sels ek besykje, fetbollen yn alle foarmen kinst maklik sels meitsje. 
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Ast graach fûgels yn ‘e tún ha wolst, kinst se it hiele jier iten fuorje. Mar benammen yn ‘e winter binne se dy dêr tankber foar. Fûgels binne hiel ferstannich, se kinne goed mei iten 

omgean. Se sykje yn ‘e natuer harren iten byinoar en libje dus net allinnich fan wat se fan ‘e minsken krije. Mar wat kinsto as fûgelfreon no it bêste oan de fûgels jaan?

FÛGELFREONEN

Yn ‘e maitiid en simmer hawwe fûgels benammen 
aaiwiten nedich. Dêrom ite se ynsekten, wjirms en 
rûpen. Yn ‘e hjerst en winter hawwe se mear ferlet 
fan fet om’t dat mear enerzjy jout. Ast se wat mear 
jaan wolst, kinst se bliid meitsje mei siedden, fruit, 
beien, pinda’s, nútsjesmoar (sûnder sâlt) en rezinen. 
By tal fan winkels kinst dit soarte iten keapje, mar der 
binne wol in pear dingen dêr’tst om tinke moatst.

Wat kin wol?
• Spesjaal fûgeliten foar túnfûgels
• Struifoer op ‘e túntafel of op ‘e grûn
• Silofoer (altyd yn foersilo’s)
• Fruit
•  Fetboltsjes (net yn ‘e sinne hingje want dan kinne se in bytsje rane)
• Bôlekrommels (mar net tefolle fanwege it sâlt)

Wat kin net?
• Produkten mei sâlt
• Molke 
•  Fetbollen of pinda’s yn in plestik netsje; fûgels kinne fêst komme te sitten en it jout swalkôffal• Bûter of margarine
• Seane itensresten, want dy bedjerre gau



 
     

TSJILPOST

Wat hast nedich?

• Hurd frituerfet (sûnder sâlt)
• Sied foar túnfûgels
•  Wat der ek by kin: sinneblompitten, nuten, stikjes pinda, rezinen  

of drûge moalwjirms

En fierder?
• Toutsjes en stokjes
• In grutte panne
•  Foarmkes foar cupcakes, kartonnen bekerkes of in leech skjin molkepak of 

yochertbakje
• Grutte leppel of sleef
• Alde kranten

Lit it frituerfet rane (smelte) yn in grutte panne. It mei net siede. As is fet raand is, dochst it fûgelsied en mooglik 
noch oare yngrediïnten der trochhinne. Lis âlde kranten op dyn wurkblêd (tafel of oanrjocht is it handichst). Hingje 
it útein fan it toutsje yn it foarmke en hâld dat teplak mei in stokje. Skep mei in grutte leppel of sleef wat fet mei 
sied út ‘e panne en jit it yn it foarmke. Tink derom dat it fet noch wol hjit (heet) wêze kin! Lit it fet in nachtsje stjurje 
(harden) op in kâld plakje. De oare dei kinst de foarmkes deromhinne weihelje en hingest dyn kreaasje yn in beam 
of oan in fûgelhûske yn dyn tún. 

TIP: Hast noch âlde kopkes yn ‘e kast stean dêr’tst neat mei dochst? Jit it kopke fol mei it fette foermingsel en stek 
in stokje of tûkje yn ‘e midden. As it fet hurd is, kinst it kopke oan it earke ophingje en kin it fûgeltsje noflik op it 
tûkje sitte wylst er yt. Ek leuk om fuort te jaan oan in oare fûgelleafhawwer.

FRAGEN NEI IT LÊZEN:
Fertel koart, yn dyn eigen wurden, 
wêr’t it earste part fan de tekst oer 
giet. Meist net de titel oernimme.

Ast fûgels iten joust yn ‘e tún, 
ferleare se om yn ‘e natuer iten te 
sykjen.

❑ Wier ❑ Net wier

1

2   
4

Wêrom kinst de blêden fan ‘e beam 
better yn ‘e tún lizze litte foar de fûgels?

Ferbyn de fûgelnammen mei-inoar.

Readboarstje Pimpelmees

Blaumieske  Merel

Klyster  Roodborstje

3

SELS FÛGELTAARTSJES MEITSJE
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De namme seit it al, it draait dizze kear 
om winterske sporten sa as reedriden, 
iishockey, skyen, snowboarden en 
curling. Yn totaal binne der dit jier 
15 sporten. De earste Olympyske 
Winterspelen wiene yn 1924 yn 
Frankryk en wurde sûnt dy tiid om de 
fjouwer jier hâlden.
Sporters út Nederlân dogge it oer 
it algemien knap op ‘de Spelen’, 
benammen by it langebaanreedriden 
en by de shorttrack. Om mei te dwaan 
binne der ôfspraken makke oan 
hokker prestaasje-easken sporters 
fol  dwaan moatte. Soms is it ek noch 
nedich om oan in toernoai mei te 
dwaan, dêr’t de bêsten dan fan nei de 
Olympyske Spelen meie.
Nei de Olympyske Spelen wurde ek 
noch de Paralympyske Spelen hâlden. 
Dat binne de Olympyske Spelen foar 
minsken mei in lichaamlike beheining. 
Sporters dy’t bygelyks blyn binne 
of yn in rolstoel sitte, kinne mei wat 
oanpassingen dan dochs meidwaan 
oan dit grutte sportevenemint. 
De Paralympyske Spelen wurde 
meastentiids hâlden yn ‘e moanne 
nei de Olympyske Spelen, yn deselde 
stêd.

PEKING OF BEIJING?
Beide nammen wurde brûkt foar 
deselde stêd. Peking is de offisjele 
namme fan de haadstêd fan Sina. 
Beijing betsjut eins ‘noardlike 
haadstêd’ (北 (běi) = noarden; 京 (jīng) 
= haadstêd).
Yn Peking wenje sa’n 20 miljoen 
minsken. De stêd is in belangryk 
sintrum foar bestjoer, ûnderwiis en 
kultuer. Mei meardere fleanfjilden, 
spoarwegen, in soad autodiken en 
sneldiken is it ek in knooppunt foar 
ferkear.

Yn ’e simmer fan 2008 hat Peking 
de Olympyske Spelen ek alris 
organisearre. De minsken yn Sina 
wiene dêr hiel grutsk op. Peking is 
aanst de earste stêd dêr’t sawol de 
simmer- as winterspelen west ha. Ast 
alle wedstriden fan ‘e winterspelen 
sjen wolst, silst wolris op frjemde 
tiden foar de telefyzje sitte moatte 
want ús tiidsferskil mei Sina is sân 
oeren. 

MASKOTTES
By in soad sportklups, en soms ek by 
bedriuwen, heart in maskotte. Dat 
is in minske- of bistefiguer dy’t dat 
symboal stiet foar de klup en gelok 
bringe moat. De maskotte stiet faak 
ek ôfbylde op reklamemateriaal fan 
de klup of it bedriuw. Tink mar ris oan 
Heero fan SC Heerenveen, Camigo 
fan SC Cambuur of Bollo de Beer fan 
Landal GreenParks. By de Olympyske 
Winterspelen fan Beijing sjogge we 
Bing Dwen Dwen as maskotte en by 
de Paralympyske Winterspelen is dat 
Shuey Rhon Rhon. 

In ûntwerp fan de beide maskottes 
is keazen út 5.800 ynstjoeringen út 
Sina en 35 oare lannen! De winner fan 
dizze wedstriid hjit Cao Xue. De kar 
foar maskotte Bing Dwen Dwen is net 
frjemd want de panda is it nasjonale 
bist fan Sina. De namme Bing betsjut 
‘iis’ en stiet foar ‘suverheid en sterkte’. 
Dwen Dwen betsjut ‘libbenswille’ en 
‘bern’.
Shuey Rhon Rhon is in soarte fan 
lampion. Yn Sina is de lampion in âld 
kultureel symboal dat brûkt wurdt by 
feesten, rispinge (oogst) en wolfeart. 
Shuey hat deselde útspraak as it 
Sineeske karakter foar snie. De earste 
Rhon betsjut ‘opnimme en tolerearje’, 
wylst de twadde Rhon ‘waarmte en 
rane’ (smelten) betsjut. Koartsein 
stiet dizze maskotte foar it ferlet dat 
minsken mei in beheining der mear 
by hearre en dat we mear begryp foar 
ferskate minsken en kultueren yn ‘e 
wrâld hawwe moatte. It ljocht dat út 
Shuey syn hert komt, docht tinken 
oan freonskip, waarmte en moed. It 
fermogen fan de dielnimmers oan 
‘e Paralympyske Spelen om troch te 
setten is in ynspiraasje foar in soad 
minsken.

Olympyske Winterspelen: 
4 oant 20 febrewaris 2022

Paralympyske Winterspelen: 
4 oant 13 maart 2022

12 | Tsjil magazine

OLYMPYSKE WINTERSPELEN
As alles trochgean kin, yn ferbân mei koroana, sjogge we de kommende wiken in soad sport 
yn ‘e media. Op de Olympyske en Paralympyske Winterspelen yn it Sineeske Beijing sille 
sporters fan oer de hiele wrâld harren topprestaasjes sjen litte. Fansels hawwe se as doel 
om in gouden, sulveren of brûnzen medalje mei nei hûs te nimmen. 

Troch: Tjitske van Akker | Foto’s: Tsjil
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TSJILPOST

NEI IT LÊZEN FAN DE TEKST

2
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SCAN DE QR-KOADE FAN  

BING DWEN DWEN. 

WAT IS DE EARSTE SPORT DY’T BING 

DOCHT YN IT FILMKE?

❑ SNOWBOARDE 

❑ KEUNSTRIDE 

❑ ALPINE SKYE 

❑ IISHOCKEY

SCAN DE QR-KOADE FAN SHUEY 

RHON RHON. 

WAT BRÛKT SHUEY BY IT SKYEN 

OM STEAN TE BLIUWEN?

Wannear wiene de earste Olympyske 
Winterspelen?

❑ 1896  ❑ 1924

❑ 1928  ❑ 1956 

HOE GRUT IS IT TIIDSFERSKIL 

TUSKEN NEDERLÂN EN SINA?

HOE HJITTE DE OLYMPYSKE 

SPELEN FOAR SPORTERS MEI IN 

BEHEINING?

HOEFOLLE YNSTJOERINGEN WIENE 
DER FOAR DE ÛNTWERPWEDSTRIID 
FAN DE MASKOTTES FOAR DE 
WINTERSPELEN FAN 2022?



Kâldste winters 
yn Nederlân

Nei alle gedachten wie de winter 
fan 1788-1789 de kâldste fan de 
ôfrûne tûzen jier. Op plak twa 
komt de winter fan 1941-1942 
of 1962-1963. Dêr binne de 
gelearden it net hielendal oer 
iens.
De leechste temperatuer yn ús 
lân wie -27,4 graden. Dat wie op 
27 jannewaris 1942, metten yn 
Winterswijk. Dat is hiel, hiel kâld. 
No kin it fansels altyd kâlder: op 
Antarktika helje se no en dan 
om ‘e -90 graden. En it kâldste 
bewenne plak op ierde fynst yn it 
easten fan Sibearië. Yn it stedsje 
Ojmjakon wie it yn febrewaris 
1964 wol -71 graden. Brrr!

WITST AL DAT!?
Foarich jier hiene wy snie en iis yn ‘e winter. Dêr hoopje we 
fansels elk jier wer op.
De winter fan 1962-1963 hie de measte dagen oait mei in 
laach snie op ‘e grûn: 71 dagen. Fan de krystdagen oant 
begjin maart! De lêste 100 jier wiene der fiif winters mei 
mear as 50 dagen dat der snie lei. Dat wie yn: 1939, 1942, 
1963, 1970 en 1979. Snie yn ‘e maitiid? It rekôr is op 4 
maaie 1979. Doe wie ‘t moarns betiid efkes wyt fan ‘e snie.

Winters yn Nederlân mei 
frachten snie

Eins wie der teiwaar foarsein. Op 2 maart 1987 reinde it 
yn it noarden fan ús lân, mar dochs sakke de temperatuer 
oant ûnder nul. Alles rekke ûnder in sintimeters tsjokke 
iislaach. Dat soarge foar grutte skea: guon beammen 
knapten of rekken grutte tûken kwyt. Ek knapten hjir en 
dêr heechspanningskabels.

De tsjokste en grutste laach iis op ‘e wrâld is de iiskape 
fan Antarktika. Op guon plakken moat it sa’n 4,8 
kilometer tsjok wêze! Dat is gjin iis fan ien nacht hear. 
Se tinke dat it âldste iis op Antarktika hûnderttûzenen, 
soms wol miljoenen jierren âld is.

Izel yn noarden  
fan Nederlân:  

maart 1987
GROUWE LAACH IIS
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Op 4 maart 2005 frear it strang. Marknesse yn de 
Noardeastpolder helle -20,7 graad Celsius. Tolve dagen 
letter wie it dêr +16,7 graad Celsius. Fleanbasis Gilze-
Rijen helle op 24 maart sels 21,3 graden. In ferskil fan 
42 graden! It rekôr fan 1912 wie dêrmei ferbrutsen.

Rapste oergong fan winter 
nei maitiid yn Nederlân: 

maart 2005

FLUCHSTE TEMPERATUERSTIGING OP IERDE
It kin noch mâler.  
De fluchste temperatuer-
stiging oait metten wie yn 
Spearfish (South Dakota 
USA). Op 22 jannewaris 
1943 gie de temperatuer 
yn 2 minuten tiid fan 
-20,0˚C nei +7,3˚C. In 
ferskil fan 27,3˚C. Ast 
hjir efkes op googlest 
komt derachter wat foar 
bysûnders dêr bard is.

Rapste temperatuer - 
fer leging op ierde 
En oarsom: de temperatuer as in spear ûnderút. 
Dat wie ek yn ‘e steat South Dakota yn Amearika, 
mar no yn it plakje Rapid City. Dêr sakke de 
temperatuer op 10 jannewaris 1911 yn in 
kertierke fan +12,8˚C nei -13,3˚C. Dat is in ferskil 
fan 26,1˚C.
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LINKKE SIDE

’Vroeger zong ik veel omdat dat het 
enige was waarvan ik dacht dat ik 
er goed in was,’ fertelt Esmee. Se 
die audysje foar The Voice Kids en 
song ferskate kearen by it Berne-
iepenloftspul. Dat wie leuk, mar se 
wol mear. ‘Inmiddels vind ik meer 
dingen leuk om te doen: theater 
bijvoorbeeld, maar ook lezen en 
schrijven.’ 

AKTEARJE
Yn koroanatiid fûn se har grutte 
passy: aktearjen. Se nimt it o sa 
serieus... Sa serieus dat se koartlyn 
audysje dien hat foar Meeuw, de 
jeugdteäterskoalle yn Ljouwert. En se 
is ek al oannommen! De teäterlessen 
binne yn it wykein, dus Esmee kin it 

maklik kombinearje mei skoalle. ‘Het 
is niet zo druk als het klinkt,’ glimket 
se. ‘Mijn lesrooster is best fijn, dus ik 
heb genoeg tijd voor huiswerk.’

MARVEL-FILM
Esmee wol stapke foar stapke wurkje 
oan har dream: ynternasjonaal 
trochbrekke mei in film. It leafst mei 
in Marvel-film sa as X-men. ‘X-men 
lijkt me fantastisch,’ seit se entûsjast, 
‘en dat mijn personage dan 
superkrachten heeft en er special 
effects worden gebruikt!’
Oant it safier is, wol se poadium-
ûnderfining opdwaan. Dat sjocht 
se hielendal sitten. Teksten leart 
se maklik en as se wat ferjit yn in 
foarstelling, is dat gjin ramp, fynt 

se: ‘Het is nog nooit gebeurd, maar 
als het gebeurt, moet je gewoon 
doorpraten. Dan merkt het publiek 
vaak niet eens dat je wat vergeten 
bent.’

Njonken dit alles oefenet Esmee mei 
skriuwen. Se set har teksten anonym 
op ynternet, omdat se net wol dat 
minsken dy’t har kenne it lêze. Se hat 
earst wat mear fertrouwen nedich, 
mar dat komt wierskynlik noch wol. 
‘Iedereen heeft iets speciaals,’ seit 
se. ‘En dat moet je in je voordeel 
gebruiken.’ Wat Esmee har spesjale 
superpower is, is noch net hielendal 
dúdlik, mar dat se drok dwaande is 
om dat te ûndersykjen is wol dúdlik! 
We sille grif noch fan har hearre.

ESMEE METZ (14) ÚT ITENS WURKET OAN IN DREAM. SE WOL YNTERNASJONAAL 
TROCHBREKKE MEI IN FILM. SJONGE, AKTEARJE, LÊZE EN SKRIUWE, 

ALLES WAT SE DOCHT HAT MEI DAT DOEL TE KRIJEN. 

De superpowers fan 
Esmee



      

EEFKES 
FOARSTELLE
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Der komme wat langer wat mear. Se sjogge der prachtich 
út. Hearst se earst en sjochst se dan pas en der binne yn 
Nederlân fiif soarten fan. Eefkes foarstelle: de spjocht. 

De namme fan de spjochten komt fan harren kleur. De 
griene spjocht is grien, de swarte spjocht is swart en de bûnte 
spjochten binne bûnt (swart, wyt en read). Fan de bûnte– of 
eksterspjocht briede hjir twa soarten: de lytse eksterspjocht 
(kleine bonte specht) en de grutte eksterspjocht (grote bonte 
specht). De fiifde soarte is de draainekke (draaihals), mar dy is 
hiel seldsum en silst net faak tsjinkomme. 

Spjochten wenje yn bosken, parken en tunen. Se sitte it leafst 
op âlde of deade ikebeammen, bûkebeammen en bjirken. 
Dêr sykje se ynsekten. Mei de snaffel hakje se de bast fan de 
beam los. Mei de kleeftonge helje se de ynsekten ûnder de 
bast wei.

Yn ’e maitiid hearst soms in spjocht roffeljen. Se slaan dan hiel 
fluch (wol 15 kear per sekonde) mei de snaffel op in beam, 
flaggestôk of lantearnepeal. Sa lokke de mantsjes in wyfke en 
beakenje se harren territoarium ôf. Se krije by it roffeljen gjin 
pineholle, omdat de harsens fan in spjocht los yn ’e plasse 
(schedel) hingje. 

Yn ’e winter sjochst spjochten soms oan in slinger mei nútsjes 
of by it foerplankje yn ’e tún. Der binne dan hast gjin ynsekten 
te finen en spjochten moatte fansels wol elke dei ite. 

Troch: Jurjen van der Meer | Foto’s: Tsjil

Spjochten

Griene spjocht

Swarte spjocht

Bûnte spjocht



Rolf Sanchez bringt 
debútalbum út

Suzan & Freek steane dit jier yn de Ziggo Dome, de grutste 
konsertseal fan Nederlân. It is in lang koestere dream, dy’t 
no útkomt. Freek hie nea tocht dat dit echt barre soe, lit er 
witte yn in ynterview. Suzan hopet foaral dat der minsken 
komme! De Ziggo Dome wurdt it grutste konsert fan 
Suzan & Freek oant no ta. It nije album fan Suzan & Freek 
is ek útkaam, neamd: Dromen In Kleur, in miks fan lytse, 
rêstige ferskes en gruttere ferskes mei de band. Earder 
skreau it sjongduo hits as Goud en Blauwe Dag. Hoe sil de 
kaartferkeap ferrinne en kin it trochgean? Spannend! 

Hy hat al meardere hits 
op syn namme stean, mar 
sjonger Rolf Sanchez hie 
noch gjin album útbrocht. 
En dêr komt no feroaring 
yn! Nei syn dielnimmen 
oan it programma Beste 
Zangers gie Rolf Sanchez 
behoarlik omheech yn syn 
populariteit. Ek troch it 
nûmer Pa Olvidarte, dat hy 
tegearre song mei Emma 
Heesters. Dêrnei brocht 
er nûmers út as: Thaddeus en Ven Ven. Yn novimber 
ferskynde syn nije single Te Amaré, 18 maart komt it 
hiele album. Hoe’t dat klinke sil? 
‘It moaie fan dit album is it ferskaat dat ik hearre litte kin. 
Hoewol’t myn muzyk faak fleurich fan karakter is, giet dit 
album net allinnich mar oer ‘rozengeur en maneschijn’,’ 
fertelt er. Rolf Sanchez hopet ek in konsert te jaan yn 
AFAS Live, fet! 

Boyband FOURCE hat, krekt as in soad oare 
artysten, gjin gelok. Harren krystkonsert koe net 
trochgean troch de koroana-maatregels. Se soene 
begjinne mei repetearjen mei in grut orkest en 
koar, ek dat waard ôfret. De jonges wienen flink 
teloarsteld, want harren foarige optredens waarden 
ek al ôfsein. Dit sizze se yn in fideo op Insta: 
‘Hoefolle tsjinslaggen kinst ha... Earst de Noard-Súd 
konserten, doe by de teätertoer en doe Ahoy.’ It 
krystkonsert is ferset nei 11 desimber 2022. 

Tsjinslach foar 
boyband FOURCE 

Dream Suzan & Freek 
komt út

BTS is artyst fan it jier
K-Popgroep BTS hat ein foarich jier mar leafst trije 
muzykprizen wûn by de AMA’s, de American Music Awards. 
Njonken Artyst fan it jier waard de Súd-Koreaanske groep 
ek bekroand mei de award foar Bêste Popgroep én it Bêste 
Popferske: Butter. Sjongeres Olivia Rodrigo wie meardere 
kearen nominearre mar wûn mar ien priis foar Bêste nije 
artyst. ‘Ik doch neat leaver as ferskes skriuwe en ik bin 
bliid dat minsken myn muzyk leuk fine,’ fertelde se yn har 
betankspeech. Spitigernôch gjin priis foar de Nederlânske 
DJ Tiësto, hy wie nominearre yn de kategory Bêste Dance-
Artyst. Dy priis waard wol meinaam troch Marshmello. 
Taylor Swift wûn in award foar Bêste Froulike Popartyst 
en Bêste Popalbum en bruts dêrmei opnij it rekôr foar de 
meast wûne AMA’s oait, wow!
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STJERREREIN



 

SUDOKU

HYNSTESPRONG

TROCHSTREEKPUZEL

Febrewaris
Fetbol
Ferkâlden
Frieze
Glêd
Griis
Iisfûgel
Jas
Kachel
Kâld

Klompen
Kroade
Learzens
Mûtse
Nútsjeslinger
Redens
Sjaal
Skeppe
Slide
Snieskower

Termometer
Toffels
Tsjuster
Waarberjocht
Wanten
Wek
Wille
Wintersliep
Wolkens

Yn dizze Tsjil stiet de winter sintraal. Dat kin ek hast net oars yn 
febrewaris. Dêrom dizze kear in puzel fol winterwille. De letters 
dy’t oerbliuwe foarmje ek wer in winterwurd. Skriuw dit wurd yn in 
e-mail en stjoer dat foar 18 febrewaris nei tsjil@cedin.nl. Skriuw 
dúdlik dyn namme, groep en skoalle yn it e-mailtsje.

 6   4 2   5 9

  2 5 8     4

 9  8 3 7   1 

   3 9 4  1  

 8   2  7  9 3

 4 9    3  6 

 2  9 6 1   3 5

  7 1 5 9  6  

        2 

 S N I E S K O W E R D Ê L G R
 S I R A W E R B E F K Â L D E
 W S T W N T O F F E L S I M D
 A J E I W A N T E N K E W Û E
 A A R N T S E F E T B O L T N
 R S M T S N K K R O A D E S S
 B L O E J E L P S S O K F E S
 E E M R U Z O S K J E A R E N
 R G E S S R M I E A D C I L E
 J Û T L T A P I P A I H E L K
 O F E I E E E R P L L E Z I L
 C S R E R L N G E P S L E W O
 H I P P F E R K Â L D E N E W
 T I N Ú T S J E S L I N G E R

PUZELSIDE 

 Y S R
 U T L
 K P T

De priiswinner fan de lêste puzel is Ylse de Vries 
fan CBS It Haskerfjild op ‘e Jouwer.
De oplossing fan de trochstreekpuzel wie 
KRYSTBEAM en út de hynstesprong kaam 
OALJEFANT.

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 
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