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Bûtendoar hast grif al de earste tekens fan ‘e maitiid sjoen. Nei de rêst fan ‘e winter komt 
de natuer wer ta bloei. De snieklokjes hawwe alwer bloeid, de krokussen wiene der healwei 
febrewaris al, oeral sjochst no titelroazen (narcissen) opkommen en de tulpen begjinne yn 
april te bloeien.

DIT EN DAT

Genietsje fan ‘e maitiid!

Groetnis Tjitske

Aardich om te witten is dat de tulp, dy’t eins symboal 
stiet foar Hollân, hjir hielendal net weikomt. Tulpen 
komme út ‘e omjouwing fan Turkije en dêrfoar wiene 
se ek al yn bekend fan Noard-Afrika oant it noarden 
fan Sina. Tulpebollen moatst yn oktober of novimber 
plantsje en bloeie tusken april en juny. Tulpen groeie 
it bêst yn gebieten mei in kâlde winter, in lange 
maitiid mei kâlde nachten en drûge simmers. Yn 
1562 kamen de earste tulpebollen nei Antwerpen. It 
ferhaal giet dat in rike keapman de tulpebollen fûn 
tusken in lading Turkske stoffen. De keapman tocht 
dat it sipels wiene, mar de smaak foel him raar ôf 
doe’t hy se preaun. Op ‘e kompostbult dêr’t hy dy 
fize sipels fuortgoaid hie, bloeiden de jierren dêrnei 

prachtige tulpen.

In oar teken fan ‘e maitiid binne alle 
jonge bisten dy ’t no berne wurde. 
Wat is it dochs prachtich om de jonge 
lamkes, kealtsjes en fôltsjes yn it lân 
te sjen! Mar ek de jonge fûgeltsjes, 
dy’tst betiden noch net sjochst mar 

wol hearst, en de lytse einepykjes 
yn ‘e sleat binne alderaardichst. 

Einen krije faak in moai protte 
pykjes, soms wol 
mear as tsien. 

No is it sa dat 

einen somtiden ek wol mear aaien lizze of op inoars 
pykjes passe, in soarte fan adopsje. Sa seach in 
Amerikaanske fotograaf in kear 76 pykjes achter in 
memme-ein oan swimmen! Hy koe it net litte om 
se op ‘e foto te setten út syn boatsje op ‘e mar wei. 
Doe’t hy de einefamylje in skoftke letter wer opsocht, 
telde hy noch santich libbene eintsjes byinoar. Dat 
is bysûnder, want einepykjes binne in lekkere proai 
foar rôfbisten sa as de reager en de foks.

In Fryske tradysje yn ‘e maitiid is it sykjen nei it 
earste ljipaai. It liket derop dat it earste aai hieltyd 
earder yn it jier fûn wurdt. Om’t it net sa goed giet 
mei de greidefûgels is it sûnt 2015 ferbean om it 
nêst te fersteuren en de aaien mei te nimmen. De 
striid om it earste ljipaai te finen, en dan in foto 
te meitsjen, bliuwt fansels wol bestean yn eltse 
gemeente. De finer fan it earste ljipaai fan de 
provinsje Fryslân krijt fan de kommissaris fan de 
kening, Arno Brok, de Sulveren Ljip, fyftjin euro en 
in oarkonde. Meist allinnich aaisykje ast lid bist fan 
de Fûgelwacht. Jeugdleden krije in Sulveren Polske 
as se it earste ljipaai fan Fryslân fine. Is der by jim 
ek in Fûgelwacht?

HEE HEE 
TSJILLE LÊZER!TSJILLE LÊZER!



GEDICHT
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OP ‘E BANK
Ik hear fan oare bern

dat se harren ferfele. 

No komt de maitiid deroan,

mar dat kin my neat skele.

Ik sit moai yn ‘e hûs,

it hindert my neat.

Ik jou net om blomkes

of kikkertsdril yn ‘e sleat.

Ik fermeitsje my bêst

op ‘e bank mei myn telefoan.

Sis no sels

bûten boartsje is dochs neat oan?

Wachtsje eefkes,

de akku is hast leech.

Dan mar achter de Playstation,

is foar my ek net dreech.

Oars pak ik de Nintendo Switch

of op ‘e Xbox in potsje FIFA.

Och jonge, spultsjes genôch!

Ik ha eins gjin tiid om nei skoalle ta.

‘Jonge, wat bist bleek,’

seit master yn ‘e klasse.

‘Bist siik?’

‘Nee, hoe krijt master it yn ‘e plasse?’

Ik sjoch yn ‘e spegel.

Hmm, gelyk hat er wol.

Dan yn it skoft 

mar in potsje echte fuotbal.

Miskien is it bûten

dochs net sa saai.

Mar der binne grinzen:

ik sykje net om it earste ljipaai!
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SJOCH MY

Gabriël sit yn groep 8 fan basisskoalle 
Sint Michaël yn Harns. ‘Twee jaar 
geleden begonnen mijn goede 
vriend Joas en ik te oefenen op het 
schoolplein met freerunning. Als we 
bijvoorbeeld plantenbakken, paaltjes 
of muren zien, dan moeten we daar 
gewoon iets mee doen.’ In rântsje of in 
muorke. Neat is feilich foar de jonges. 
Se springe der tsjinoan en mei in salto 
of flikflak komme se wer op ‘e grûn.
Lokkich hat Gabriël noch noait wat 
brutsen, mar hy rint fansels wol 

risiko’s. ‘Nu pakken Joas en ik het 
serieus aan. Bij gymnastiekvereniging 
de Stenen Man trainen we nu iedere 
vrijdagavond in een sporthal. We 
krijgen les van Anaz en hij is echt 
heel erg goed. Hij heeft zoveel 
plezier in freerunning, dat nemen 
wij van hem over.’ De jonges oefenje 
dan mei trampolines en echte 
gymnastyktastellen lykas de bok.
De jonges traine dus mar in oerke yn 
‘e wike, it echte oefenjen dogge de 
freonen gewoan op strjitte. Se binne 
hiel fanatyk! ‘Als we op het schoolplein 
zijn of zomers lekker door de stad 
lopen, dan zoeken we altijd naar 
obstakels waar we wat mee kunnen. 
Het geeft een heel fijn gevoel als het 
lukt.’
Koartlyn hat Gabriël ek in 
wedstriidbeker wûn. ‘Er was een heel 
parcours uitgezet in Harlingen. In 
mijn leeftijdscategorie werd ik derde. 
Dat was heel erg vet en dat motiveert 
om verder te gaan.’ De jonges sjogge 
hiel faak filmkes op YouTube. ‘We 
kijken welke moves de mensen op de 
filmpjes maken en die proberen we 
dan na te doen.’ Yn de fideo’s binne ek 
wol freerunners dy’t oer auto’s rinne 
of spannende moves meitsje mei hege 
gebouwen, mar dat dogge Gabriël en 
Joas mar net. ‘Ik denk niet dat mijn 
ouders het leuk vinden als ik stunts 
uithaal op hun auto,’ laket er.

Gabriël siet hjirfoar net by in oare 
sportferiening. ‘Dit is echt mijn sport. 
Ik deed helemaal niet aan andere 
sporten, maar toen ik freerunning 
ontdekte, was ik meteen verkocht.’ 
Hy is noch lang net útleard. ‘Ik wil nog 
graag de Backpull en de Double Kong 
leren. Dit zijn hele moeilijke moves 
waarvoor ik nog veel moet oefenen. Ik 
wil uiteindelijk net zo goed worden als 
Anaz en meedoen aan wedstrijden.’

GABRIËL
Salto’s, flikflaks en springe op en 
oer obstakels. De 12-jierrige Gabriël 
Flierman út Harns kin it net litte. As 
er oer strjitte rint, duorret it mar efkes 
en dan makket hy alwer in spronkje of 
in salto troch de loft. Gabriël syn grutte 
hobby is nammentlik freerunning.
Gabriël sit yn groep 8 fan basisskoalle Sint 
Michaël yn Harns. ‘Twee jaar geleden begonnen 
mijn goede vriend Joas en ik te oefenen op het 
schoolplein met freerunning. Als we bijvoorbeeld 
plantenbakken, paaltjes of muren zien, dan moeten we daar 
gewoon iets mee doen.’ In rântsje of in muorke, neat is feilich foar de jonges. 
Se springe der tsjinoan en mei in salto of flikflak komme se wer op ‘e grûn.

 IS FERSLAVE OAN FREERUNNING
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TSJILLE FRAGEN OAN 

RAYNAUD

TSJIL REACTS 

1

‘Yn Tsjil Reacts! reagearje 
wy op fan alles en noch wat. 
Ast it hast oer natuer, dan 
hast it ek oer wetter. Yn it 
wetter libbet fan alles, mar 
der binne ek hiele frjemde 
dingen te finen. Yn de Tsjil 
Reacts! ‘Angstaanjagende 
Dingen Onderwater’ 
reagearje wy op in filmke 
dat ynstjoerd is troch jim. 
Asto no ek in fideo hast dêr’t 
wy op reagearje moatte, lit it 
dan witte!’

As de maitiid der wer oankomt, 
sjochst mear en mear jonge bisten 
om dy hinne. Nij libben neame se 
dat ek wol. By Omrop Fryslân Tsjil 
is ek in soad nij libben te sjen. En 
dat net allinne, der is ek nijs oer in 
nije searje... Raynaud fertelt dy der 
mear oer! 
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TSJILLE

DE KNINEN FAN TJITS   
Foarige maitiid hie Tjits jonge 
kninen. Superleaf! Se wiene te 
sjen yn meardere flogs, mar yn 
Tjits Floch #40 mochten se by Tjits 
yn ‘e hûs boartsje. Lekker al dy 
kninekeutels oer de flier... ;-). Ik bin 
eins wol benijd oft se by Tjits thús 
dit jier ek wer jonge kninen krije. 
Wa wit is it te sjen yn har flogs!’ 



3
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‘Yn dizze Tsjil hawwe wy it oer nij libben, mar 
wisten jim wol dat der ek in nije searje fan Tsjil 
oankomt? Miskien witte jim it wol om’t jim myn 
online muzykles dien hawwe yn ‘e klasse, sa 
net, hjirby! Yn de nije searje oer SjONG junior 

meitsje ik mei klassen in nij liet. En it fetste is 
dat dy acht skoallen op 10 juny allegearre yn de 
grutte finale steane yn De Lawei yn Drachten. Ik 
soe it leuk fine as jim ús folgje!’

Alle fideo’s en programma’s fan Omrop Fryslân Tsjil kinst fine fia de Omrop 
Fryslân Tsjil-app, YouTube en Instagram. Folgest ús? Dat soene wy leuk fine!
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‘As ik mei de boat fuort bin, dan 
goai ik wolris de angel út. Mar 
kikkertsfiskjes fange, dat fyn ik 
bêst in goede tip fan Tjits. Yn 
Tjits Floch #74 sjochst hoe’t Tjits 
en har famylje de kikkertsfiskjes 
fange. Net mei in angel kin ik dy 
fertelle...’   

FANGE 



8 | Tsjil magazine

FERHAAL
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1617, Surhuzum

‘Ark ynpakke. Moarn fierder!’ ropt de 
foarman tsjin de boufakkers. 
As in grutte houten ribbekast stekke 
de balken en spanten fan de tsjerke 
tsjin de blauwe loft ôf. Stikje by bytsje 
kriget er wer foarm, nei’t er troch de 
Spanjerts hast platbrând is.
Op it gersfjild foar de tsjerke hingje wat 
grutte jonges tsjin in stek. Se genietsje 
fan it moaie simmerwaar. Cornelis 
Gayckema – elkenien neamt him Knillis 
– hat wer it heechste wurd. Hy is foar 
syn fjirtjin jier net sa lang. Om dochs 
yndruk te meitsjen op syn maten 
Skelte en Gabe en âldere broer Anne, 
mei er graach wat swetse. 
‘Juster moast ik in boadskip dwaan,’ 
fertelt er. ‘Binnen twa minuten wie ik 
by de smid oan it Mienskar, én wer 
thús.’
Skelte prúst it út. ‘Yn twa minuten yn 
it Mienskar en wer thús? Dat kin gjin 
mins.’
‘Ikke wol,’ seit Knillis. ‘Ik haw in eigen 
metoade.’
‘Do kletst út dyn nekke.’
Knillis sjocht him fûl oan. ‘Om ’e 
donder net. Ik gean gewoan oeral 
rjochttroch.’
‘Hoe bedoelst?’ wol Anne witte. 
‘Net oer de dyk, mar troch eftertunen, 
oer hikken en sleatten. En dan is it mar 

in eintsje. Kom, ik lit 
it sjen. Oan ’e kant!’
De oare jonges 
meitsje de hikke frij.
Knillis taksearret de 
hichte fan de hikke 
en nimt in oanrin. 
As in kat sweeft er 
omheech, makket 
in salto, om oan ‘e 
oare kant wer rjocht 
op de skonken del te 
kommen. 
‘Dat wie wol 
yndrukwekkend, ja,’ 
moat Anne tajaan. 
‘Konsintraasje is 
alles,’ seit Knillis. Ut ’e 
eachshoeken sjocht 
er Gryt oankommen. 
Knillis hat in eachje op 
har, mar doart har net 
oan te sprekken. Mei jonges prate is 
maklik, mar famkes binne in oar soarte 
minsken. Wat kinst tsjin in famke sizze? 
Moai skelkje hast foar? It swit brekt 
him út ûnder de pet, as er der allinnich 
mar oan tinkt.Dus hy praat troch. In 
bytsje lûder as niis.
 ‘Konsintraasje, lykwicht en gong. Ast 
goed gong hast, kinst fier en heech 
springe!’

Hy sjocht hoe’t Gryt stean bliuwt en 
mei harket.
‘En moatst net bang wêze, hin?’ swetst 
er troch. ‘Moatst lef ha. En yn dysels 
leauwe.’
‘En do hast lef?’ nokkeret Gabe.
‘Genôch foar in hiel leger.’
‘Troch oer in hikje te springen?’
‘O, mar ik doar wol mear.’ – It is oft 
Gryt har eagen yn syn side prippe – 
‘Ik doar krekt likegoed boppe-op de 
tsjerke te klimmen, en dêr fan balke 

Knillis is lichter as lucht

Balkespringer Cornelis Egberts Gayckema  
hat echt bestien.

Op it tsjerkhôf fan Surhuzum wie
(oant 1944) syn grêf te finen.

Op de stien stie:

Anno 1617 Cornelis Egberts voorwaer
Heeft dese kerck besprongen wanckelbaar

Van die ene balck op die ander
So si nog lagen bi malkander

16 balcken in getal
18 houtvoet overal



nr. 6 | MAART - APRIL  2022 | 9Troch: Lida Dykstra | Yllustraasje: Monique Beijer

klimt er tsjin de ûnderste standers op. 
Syn hannen en fuotten wurkje soepel 
gear. Syn liif wit as fansels wat it dwaan 
moat. Heger. Heger. Hy fielt syn spieren 
yn ‘e earmen oanspannen. Oppasse 
foar splinters.
Yn in omsjoch stiet er boppe-op de 
tsjerke. Syn maten, en oare minsken 
dy’t fan alle kanten tastreame, binne 
lyts as mychhimmels ûnder him. De kiel 
knypt him efkes ticht. Hy hellet in pear 
kear djip siken. Kop derby hâlde no. 
Hy stiet op de earste dwersbalke. Mei 
de hân hâldt er him fêst oan in spant. 
De folgjende dwersbalke is wol twa 
meter fierder. De tredde wer twa meter 
fierder. As er net faasje genôch makket, 
falt er tusken de balken troch te pletter 
op ‘e flier fan de tsjerke. As er tefolle 
gong kriget, komt it ek net goed. Syn 
eagen knypt er ta skreefkes. Hy telt 
sechstjin balken efterinoar, kreas yn in 
rigele. En as er it hellet? As er it hellet?

 ‘Anne! Fang my op oan ‘e ein!’ raast er 
nochris.
‘Kom del, idioat!’ ropt syn broer as 
antwurd.
Mar der is gjin paad werom. 
Knillis giet krom foaroer stean. Hy 
swaait syn earmen nei foaren en 
nei efteren, siket in ritme, kalm, as 
de slinger fan in oerwurk. Hy sjocht 
balke twa. Hy ken him. De foarm. De 
struktuer. De balke is in freon dy’t op 
him wachtet. Hy set ôf...
Spring! Gjin tiid om nei te tinken. Hup, 
de tredde balke klapt al tsjin syn skuon. 
Troch no! De fjirde. Syn pet fljocht ôf. 
Lykwicht hâlde. Sprong fiif. Sprong seis. 

Knillis is lichter as lucht

Yn Surhuzum is in stânbyld 
oprjochte foar de balkespringer, 
makke troch keunstner Frans Ram 
yn 1984.

nei balke te springen.’
Anne skuort grutte eagen op. ‘Man, 
dy sitte wol acht meter heech. Hoe 
soest dêr komme moatte?’
Knillis sjocht op side. Gryt 
har wynbrauwen binne 
fraachtekentsjes. Se seit neat, 
mar hy kin wol riede wat se tinkt. 
Swetser, sizze de wynbrauwen.
‘Fang my oan ‘e ein op!’ seit Knillis, 
en sûnder fierder nei de tinken 
draaft er nei de tsjerke yn oanbou. 
It earste eintsje tsjin it gebou op 
stelt neat foar. Linich as in lekken 

Ik flean, tinkt Knillis. It hinderet neat as 
ik aanst oan ‘e ein fan it dak bin. Sân. Ik 
fal net. Acht. Ik kin net falle. Njoggen. 
Hokker fûgel bin ik? Tsien. In swan? 
Alve. In miuw? Tolve. Nee, in swel. 
Trettjin. In swevende, swinkende swel. 
Fjirtjin. Fluch as wetter. Fyftjin. Lichter 
as lucht... Sechstjin.

‘Dêr kom iiiiiik!’

De omstanners raze. Knillis syn broer, 
Skelte, Gabe en noch twa sterke 
keardels, de earms yninoar flochten, 
brekke syn fal. Se trûzelje allegearre 
om, mar der rekket net ien ferwûne.
Fluch klaut Knillis oerein. Hy rikt mei 
triljende fingers nei syn pet, dy’t in 
eintsje fierderop yn it gers leit. Dan 
heart er in bekende stim. 
‘Dat wie knap stom.’
It is Gryt.
Om himsels in hâlding te jaan, slacht 
Knillis wat modder fan syn pet.
‘Mar ek wol stoer. Datst dat doarst.’
Knillis plantet syn pet stevich op ’e 
holle. ‘Ik doar wol mear,’ seit er. ‘Sil ik 
dy aanst efkes thúsbringe?’
Gryt glimket. En foar de twadde kear 
dy deis wurdt Knillis syn liif lichter as 
lucht.

NEI IT LÊZEN
Meitsje in koart gedichtsje, it 
leafst yn it Frysk, oer Knillis 
út dit ferhaal of oer in barren 
(gebeurtenis) of keunstwurk 
yn dyn doarp, wyk of stêd. 



 
     

De namme paraplu komt út it Frânsk:para = tsjin, pluie = de rein

TSJILPOST

Om derachter te kommen wêr’t de paraplu weikomt moatte we in hiel ein werom yn ‘e tiid. De paraplu wie net de earste ‘beskermer tsjin it waar’ mar stammet ôf fan ‘e parasol. Al mear as tûzen jier foar Kristus brûkten de Egyptners parasols om harren Farao’s tsjin de sinne te beskermjen. De Griken en Romeinen hawwe dit oernommen en ek yn Yndia wiene dit soarte sinneskermen populêr. 

Fansels hiene dizze parasols in fêste foarm, koest se dus net ynklappe, en se wiene in 
stik swierder as hjoed-de-dei. Yn it âlde 
Afrika waarden parasols fan tûken en 
palmblêden makke, yn guon lannen brûkten se bistehûden en yn Sina brûkten se stof dêr’t se eartiids ek tinten fan makken. It skynt dat de Sineeske keizer Wang Mang yn it jier 21 nei Kristus al in optearbere paraplu hie. Der is sels in optearbere paraplu weromfûn yn in grêf út de earste iuw yn Korea!

Yn ’e 17e ieuw waarden parasols foar it earst yn West-Europa brûkt troch rike minsken. Dat diene se om harren hûd tsjin it sinneljocht te beskermjen, om mar net in bytsje brún te wurden. Yn dy tiid wie in sniewyt fel in teken fan rykdom omdatsto net op it lân yn ‘e brânende sinne oan it wurk hoegdest. In parasol waard makke fan katoen en in paraplu fan in mei oalje bewurke side of kanvas (in tichte stof dy’t ek brûkt wurdt om op te skilderjen). 

Yn 1851 wûnen de bruorren William en 
John Sangster in belangrike priis nei’t se 
in nei soarte stof foar harren paraplus’s 
brûkten. Dizze nije alpacastof waard makke fan skieppewol en wie sterker en better 
as side. Elkenien yn Ingelân woe wol sa’n 
djoere Sangster-paraplu ha.

De parasol of paraplu waard in moade-
artikel en doe gie it hurd mei de ferkeap 
en de fierdere ûntwikkeling. Yn Ingelân 
wiest in ‘gentleman’ ast mei in bolhoed 
en in paraplu oer strjitte giest en by de 
rike froulju yn Ingelân en Frankryk wie it parasoltsje populêr. Om’t der sa’n soad ferkocht waarden, gie de priis nei ûnderen en koe ek ‘it gewoane folk’ in paraplu keapje.

No’t elkenien in paraplu keapje koe, gie de ûntwikkeling ek wer troch. Lytser, lichter, allegearre soarten, kleuren en maten en stoarmparaplu’s dy‘tst brûke kinst as it reint én hurd waait. Der binne sels paraplu’s dy’tst oan twa kanten útklappe kinst sadatst 
gjin wiete paraplu yn ‘e hûs 
hoechst te setten. Paraplu’s 
wurde trouwens net allinnich 
mear brûkt om sinne of rein 
tsjin te hâlden, tink mar ris 
oan in fotograaf dy’t in paraplu 
brûkt foar it flitsljocht of in 
papieren paraplútsje yn dyn 
iisko ast út iten bist.

As it wer ris reint, silst grif oars 
nei al dy kleurige paraplu’s op 
strjitte sjen. Aju paraplu!

10 | Tsjil magazine
Troch: Tjitske van Akker | Foto’s: Tsjil

Soms hoechst mar nei de loft te sjen en dan witst it eins al: der komt reinwetter oan. Om dy bûtendoar in bytsje drûch te hâlden kinst 

in paraplu brûke. It is mar in gewoan foarwerp datsto ek grif thús hast, mar wie dat altyd al sa gewoan? Yn dizze Tsjilpost lêst der mear oer.

Hoe âld is de paraplu?

Fertalingen foar paraplu:
Dútsk: Regenschirm
Frânsk: Parapluie
Ingelsk: Umbrella
Latyn: Umbella
Noarsk en Sweedsk: Paraply
Poalsk: Parasol
Spaansk: Paraguas
Somalysk: Dalladda
Yndonezysk: Payung



 
     

TSJILPOST

FRAGEN NEI IT LÊZEN

Hiesto, foardatst de tekst lêzen hiest, tocht dat de paraplu al sa âld wie?

❑ Ja, want 

Wêrmei wûnen de bruorren William 
en John Sangster in belangrike priis 
yn 1851?

❑ De útfining fan in rûn hânfet
❑ De útfining fan in nije stof
❑ De útfining fan in stoarmparaplu

Yn Ingelân wiest neffens dizze tekst in 
‘gentleman’ ast in paraplu hiest en ...

❑  glimmende skuon
❑  in beurske fan swart lear
❑  in bolhoed 
 

1

2   

4

Lida Dijkstra en oare skriuwers 
hawwe in boek útjûn mei de titel 
Het meisje met de rode paraplu. It 

binne ferhalen by keunst yn Ljouwert. 
Yn Ljouwert stiet ek echt in reade 
paraplu as keunstwurk. Kinsto op 
ynternet útfine yn hokker park de reade 
paraplu stiet?

Rûn it jier 1600 waarden parasols troch rike minsken foar it earst yn West-Europa 
brûkt. Wêrom woene se harren hûd beskermje tsjin sinneljocht?

3

❑ Nee, want

6
Tink ris goed 
nei: hoefolle 
paraplu’s hawwe 
jimme thús?

❑  gjin
❑  1 of 2
❑  3 oant 5
❑  mear as 5

5
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WAT IS 
FREERUNNING?
By freerunning bist atletysk en 
akrobatysk dwaande. It moat der ek 
nochris ‘smooth’ útsjen. Dêrom is it 
in sport, mar ek tagelyk in keunst. 
Freerunning hâldt yn datst op in 
kreative wei mei obstakels omgiest, 
sa as klimme, springe of rinne. De 
obstakels dy’tst tsjinkomst binne 
soms spesjaal boud foar de sport, 
mar it kin fansels ek sa wêze datst 
obstakels út ‘e omjouwing brûkst sa 
as omwaaide beammen, blombakken, 
hikjes, bankjes, treppen en gean sa 
mar troch. Sa kin dyn doarp of stêd 
ynienen in soarte fan boarterstún 
wêze. De bewegingen dy‘t by 
freerunning makke wurde, binne faak 
oernommen fan oare sporten sa as 
gymnastyk of breakdance. 

PARKOUR 
Freerunning komt eins fan Parkour. 
Parkour is betocht yn Frankryk. De 
dielnimmers besykje ûnder  it rinnen 
hindernissen te nimmen. Dat moat sa 

floeiend en hurd 
mooglik. Parkour 
stammet ôf fan in 
ûntsnaptechnyk 

út de Vietnam oarloch. De soldaten 
waarden traind om sa fluch mooglik 
fan it iene nei it oare plak te kommen. 
Dizze training is yn Frankryk útgroeid 
fan in aventoerlik spultsje ta in echte 
sport. Freerunning en parkour wurde 
faak trochinoar brûkt, mar der is 
wol in lyts ferskil: by parkour giet 
it om it hurd foarútkommen en by 
freerunning om de eigen kreativiteit, 
sa as salto’s en draaiïngen. Dy moaie 
sprongen kostje tiid en wurde dêrom 
by parkour oerslein. 

TRAINE
Alle ‘tricks’ (sprongen en keunstjes) 
hawwe in namme. Dat is handich want 
dan kinst dêr op traine. Meastal bart 
dat gewoan bûtendoar op saneamde 
‘spots’. Dat is in plak mei in soad fêste 
obstakels. Mar do kinst ek binnen 
traine, bygelyks yn in gymseal of yn 
in spesjaal ynrjochte freerunningseal. 
By freerunning ûntwikkelst krêft, 
ferbetterst dyn kondysje, krijst 
selsbetrouwen, it fersterket dy 
konsintraasje en foar guon minsken is 
it ek ûntspanning. 

KAMPIOENSKIPPEN
Ast hiel goed bist yn freerunning dan 
kinst meidwaan oan wedstriden. 
Der binne ek Europeeske en 
wrâldkampioenskippen. De 
Nederlanner Bart van der Linden hat 
bygelyks yn 2016 it wrâldkampioenskip 
freerunning yn Grikelân wûn. Noa 
Deorgina Man út Delft hat yn 2021 
de Red Bull Art of Motion wûn. Noa 
wie doe 16 jier en dêrmei de jongste 
winneres oait. 

SELS DWAAN?
Tinkst no: dat liket my ek wol wat, dan 
kinst fansels in proefles oanfreegje. 
Ast eefkes op ynternet sikest, fynst de 
plakken dêr‘t freerunning oanbean 
wurdt. Fynst it spannend of wolst der 
wat mear oer witte, dan kinst sels in 
freerunninggame spylje op in (spul-)
kompjûter of sjoch de coolste tricks op 
online filmkes. 
O ja, begjin altyd op ‘e grûn mei 
trainen. Yn guon filmkes sjochst 
de moaiste tricks op dakken fan 
gebouwen of op oare hege plakken. 
Do silst begripe dat dit net sûnder 
risiko is en dat dizze minsken al in 
hiel soad traind hawwe mei goede 
begelieding.

12 | Tsjil magazine

Freerunning is fet
Op side 8 en 9 hast lêze kinnen dat Knillis him lichter as lucht fielde. Hy doarde oer de 
balken fan ‘e tsjerke fan Surhuzum te springen, dy ‘t eartiids yn oanbou wie. It wie fansels in 
kweajongesstreek op gefaarlike hichte, mar hjoed-de-dei is ‘freerunning’ in echte sport. Gabriël 
Flierman út Harns, sjoch side 5, is der hielendal wei fan. Mar wat is freerunning no krekt?

Troch: Tjitske van Akker | Foto’s: Tsjil
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Wol dyn master, juf of sportlearaar mei jim 

freerunning dwaan yn ‘e gymseal? Lit him 

of har dan ris ien fan dizze sites foar feilige 

tips en ideeën sjen!

Do hast dizze tekst no lêzen. Om 
watfoar tekst giet it? 

❑ ynformative tekst
❑ reklametekst
❑ ynstruksjetekst
❑ mieningtekst

Wêrom is freerunning goed foar dyn 

holle en liif?  Neam trije foarbylden.           

Sjoch ris mei de eagen fan in freerunner nei bûten. Wat sjochsto op dit momint as moai 

obstakel om yn dyn freerun te brûken? Beskriuw of tekenje se yn ‘e fakken hjirûnder.

Freerunning komt fan parkour. 

Yn hokker lân is parkour as sport 

betocht?

❑ Amearika ❑ Turkije

❑ Frankryk  ❑ Sweden

Hoe âld wie Noa Diorgina Man doe‘t 
se yn 2021 earste waard by de Red 
Bull Art of Motion?



WITST AL DAT!?

It hat neat mei maitiid te krijen: de wc. Dochs is it 
nijsgjirrich, want yn ‘e buert fan de Israelyske haadstêd 
Jeruzalem ha archeologen in húske (wc) fan sa’n 2700 
jier âld fûn. De wc is fan stien. En in wc yn eigen hûs 
kaam yn dy tiid hast net foar. De eigener moat dan 
ek frij ryk west ha. Gewoane minsken diene harren 
behoefte gewoan bûten.

In húske fan 2700 jier âld

Ast it oer de maitiid en simmer hast, dan tinke in soad 
minsken oan blommen. Mar witst dat der alle tiden fan ’t 
jier wol planten en beammen mei blommen binne? Ek yn 
‘e hjerst en yn ‘e winter. Sykje mar ris op hjersttitelroas 
(herfstnarcis), Hamamelis (toverhazelaar), hazzenút 
(hazelaar), giele kornelle (gele kornoelje) en winterjasmyn.
Ast goed om dy hinne sjochst, sjochst it hiele jier blommen 
(en dan ha wy it net oer in túnsintrum of blommewinkel, 
mar yn ‘e natuer of yn ‘e tún). Dochs fine minsken de 
blommen yn ‘e maitiid it moaiste!

Sinnekear (zonnewende)
Neist de equinox fan maitiid en hjerst hast yn it jier ek twa 
kear de sinnekear: op 21 juny om 11.33 oere (de simmer 
begjint) en op 21 desimber om 22.48 (de winter begjint).

Blommen

14 | Tsjil magazine

Maitiid
De maitiid begjint neffens de kalinder op 21 maart. 
Waarkundigen brûke de datum fan 1 maart as it begjin 
fan ‘e maitiid. Dat komt om’t se mei moannesifers 
rekkenje moatte. Astronomysk is it maitiid as de sinne 
eksakt boppe de evener stiet. Dat is dit jier op snein 
20 maart om 16.33 oere. Dit wurdt maitiid-equinox of 
aequinoctium vernum neamd. As de hjerst begjint, hast 
de hjerst-equinox of de aequinoctium autumnale  
(21 septimber). 



De maitiid is wer de tiid fan jonge fûgels. Yn it suden fan 
Sina is in fossyl aai fan in dinosaurus fûn. It aai is sa’n 17 
sintimeter lang en is 70 miljoen jier âld. It spesjale is dat 
yn it aai in embryo fan in Oviraptorosaurus sit. It embryo 
is 27 sintimeter lang. Opmerklik is dat dit dino-pykje krekt 
sa oprôle leit as tsjintwurdige pykjes yn har aai. In soad 
wittenskippers tinke dat ús fûgels har ûntwikkele ha út de 
prehistoaryske dinosauriërs. Begrypst dat wittenskippers 
hiel entûsjast binne oer de fynst.

Kinst op ynternet hiel aardige fleantúchmodellen fine. 
Kinst se meitsje fan papier. Guon kinne moai fleane yn 
‘e tún, yn hûs of yn ‘e klasse. Kinst ek mei dyn klasse in 
aardige wedstriid hâlde. 
Sjoch bygelyks op: www.vliegtuigjevouwen.nl

In ingeltsje op ‘e wein
Yn Volendam hie in lyts jonkje okkerdeis in 
ingeltsje op it skouder of op it weintsje. Mem 
wie eefkes ôflaat troch it oare berntsje en de 
bernewein rôle sa de dyk ôf en hoepla it wetter fan 
de haven yn. In man is fuortendaliks yn ’t wetter 
sprongen en hat it jonkje rêden. It skynt dat it 
jonkje it allegearre hiel aardich fûn.
Googelje mar ris op ‘Kind in wagen rolt 
Volendamse dijk af’.

Papieren fleantúchjes meitsje Dino-pykje

Simmertiid
O ja, en in wike nei de start fan 
de maitiid – op snein 27 maart - 
begjint de simmertiid alwer. De 
klok giet dan om 02.00 oere nei 
03.00 oere. In oere foarút dus. Yn 
1977 binne se begûn mei de simmertiid. Earder hie ús 
lân fan 1916 oant 1945 simmertiid. Der is diskusje oer 
wol of gjin simmertiid, mar dêr is noch hieltyd net in 
beslút oer nommen.
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Suzanne Schulting 
25 septimber 1997, De Tynje
500m, 1000m, 1500m, relay en mixed relay
Suzanne hat yn Beijing mar leafst fjouwer medaljes helle! Se hie twa kear goud, in kear sulver en 
in kear brûns. 
‘Ik spylje piano. In protte minsken witte dat net, mar ik ha oant myn 
fyftjinde pianoles hân.’

Rianne de Vries  
14 desimber 1990, Lúnbert
1000 m relay
‘De iene dei bin ik wat fleuriger as de oare, mar dat hat dochs 
elkenien?’

Itzhak de Laat 
13 juny 1994, Ljouwert
500m, 1000m, relay en mixed relay

‘Ik heb een aparte hobby. Ik ontwerp en bespuit helmen. Daar stop 
ik mijn artistieke ziel en zaligheid in.’

Sjinkie Knegt 
5 july 1989, Bantegea
1000m, 1500m, relay en mixed relay
‘Foar de Spelen ha ik sân wiken net thús sliept. Sa woe ik koroana 
bûten de doar hâlde.’

Sven Roes
26 novimber 1999, Gytsjerk
1500m en relay
‘Vier jaar geleden wilde ik eigenlijk stoppen met shorttrack, omdat ik 
bijna nooit won. Ik durfde het alleen niet tegen mijn vader te zeggen; 
hij vond het prachtig dat ik schaatste.’

De hichtepunten fan de Olympyske Spelen
It sit der wer op: de Olympyske Winterspelen fan 2022 binne foarby. Der diene yn totaal 
hast 3000 atleten mei fan oer de hiele wrâld. En dêr kin mar ien de jongste fan wêze. Dat is 
Anezka Indrackova út Tsjechië. Anezka is berne op 30 july 2006 en is 15,5 jier. Se die mei by 
it skânsspringen. Dêr kin it wol handich by wêze om wat jonger te wêzen, ast noch wat mear 
doarst as âldere dielnimmers. Op ‘e lêste dei fan ‘e Spelen rûnen der sporters fan ferskate 
lannen mei harren flagge troch it stadion. Foar Nederlân droech reedrydster Irene Schouten 
de flagge. De Nederlânske sporters wûnen yn Sina 17 medaljes: acht gouden, fiif sulveren en 
fjouwer brûnzen. Dêrmei einige Nederlân op it seisde plak. 

Friezen op de Olympyske SpelenFriezen op de Olympyske Spelen

Troch: Marrit de Schiffart en Hille Morel van Mourik
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Dennis Veenker fan Damwâld soe net mei nei 
Sina, mar mocht, no‘t in kollega útfallen wie troch 
in blessuere, dochs meidwaan. Veenker die mei syn 
team mei oan it ûnderdiel bobslydzjen. 
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Friezen op de Olympyske SpelenFriezen op de Olympyske Spelen Langebaan

 Ireen Wüst  is net berne yn Fryslân, mar wennet no op It Hearrenfean. 
Se helle dit jier goud op ‘e 1500 meter en dielt mei yn it brûns fan de 
ploege-achterfolging. Foar Ireen wiene dit de lêste Spelen. Yn totaal hat 
se seis kear goud, fiif kear sulver en twa kear brûns wûn. Ireen is foar 
har útsûnderlike prestaasje op de Olympyske Winterspelen beneamd ta 

Kommandeur yn ‘e Oarder fan Oranje-Nassau. De oare medaljewinners 
binne beneamd ta ridder yn ‘e Oarder fan oranje-Nassau.

Troch: Marrit de Schiffart en Hille Morel van Mourik

Antoinette de Jong 
6 april 1995, It Hearrenfean
1000m, 1500m, 3000m en ploege-achterfolging
Antoinette hat twa kear brûns helle op dizze Spelen: by de 1500 meter en de 
ploege-achterfolging.
‘Ik ha net altyd bliid west mei myn reade hier, mar 
ûndertusken bin ik in grutske readhierrige!’

Femke Kok 
5 oktober 2000, Nij Beets
500m
‘Pake en beppe binne myn trouste fans, ik sykje 
gewoanwei altyd as earste eachkontakt mei harren nei in 
finish.’
Femke siet by Antoinette yn ‘e ploech by de ploege-achterfolging en helle dus ek in 
brûnzen medalje.

Marijke Groenewoud 
28 jannewaris 1999, Hallum
1500m en massastart
‘De 1500 meter is in hiele pynlike ôfstân. Mar ast dy 
ôfstân goed riidst, is er ek hiel moai.’

Michelle de Jong  
6 july 1999, It Hearrenfean
500m
‘Dat mijn grote zus Antoinette al aan de top schaatste, gaf 
vroeger veel druk. Inmiddels kan ik daar veel beter mee 
omgaan.’

Jorrit Bergsma 
1 febrewaris 1986, Aldeboarn
5000m, 10.000m en massastart
‘In protte sporters traine yn harren fakânsje, dat doch 
ik net.’

Sven Kramer
23 april 1986, It Hearrenfean
5000m, ploege-achterfolging en massastart
‘In karriêre as hurdfytser hie ik ek hiel leuk fûn.’



  

It is maitiid. Alles begjint wer te libjen. Krookjes en titelroazen 
bloeie yn ’e tún en yn ’e greiden ha de earste fûgels wer aaien 
lein. Fûgels dy’t yn ’e greide (weiland) in nêst meitsje en briede 
neame we greidefûgels (weidevogels).

De ljip (kievit) is ús bekendste greidefûgel. Ut ’e fierte wei liket er swart-wyt, mar fan 
tichteby sjochst folle mear kleuren. Foaral it kúfke op ’e kop stiet eigenwiis. Yn Nederlân 
briede ûngefear 150.000 spantsjes ljippen. It nêst fan greidefûgels is net mear as 
in dobke (kuiltje) yn it gers. Yn it nêst komme fjouwer aaien. De aaien ha in moaie 
skutkleur.

In oare bekende greidefûgel is de skries (grutto). De skries is yn 2015 keazen ta ús 
nasjonale fûgel. Se neame de skries ek wol ‘de kening fan de greide’. Fan alle skriezen 
fan Europa briedt 80% yn Nederlân. Fan dy 80% briedt mear as de helte yn Fryslân. Wy 
moatte dus goed op ús skriezen passe.

Oare greidefûgels binne de tjirk (tureluur), de wylp (wulp) en de strânljip (scholekster).
Greidefûgels hâlde fan wiete greiden mei in protte ferskillende blommen en in soad 
wjirmkes yn ’e grûn. De blommen lûke ynsekten oan. Dy ynsekten binne foaral 
belangryk foar de lytse pykjes. Dy ite deis samar in pear tûzen michjes op. De grutte 
fûgels ite it leafst wjirms .

Alle greidefûgels geane yn oantal achterút. Foaral de lytse pykjes ha it yn de earste  
wiken dreech. Ast witte wolst hoe’t dat komt, kinst op YouTube moaie films oer 
greidefûgels fine. Sjoch mar ris nei ’Onze weidevogels 2020’. 

Ljip

Ljippenêst

Skries

Tjirk

Strânljip Wylp

EEFKES FOARSTELLE
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Greidefûgels



 

  

SUDOKU

HYNSTESPRONG

TROCHSTREEKPUZEL

Anemoan
Beareklau
Brannettel
Bûterblom
Flotgers
Hynsteblom
Iris
Kamille
Klaver

Kleefkrûd
Koalsied
Koweblomke
Leppelblêd
Lupine
Piipkrûd
Pinksterblom
Reid

Roas
Snieklokje
Stikel
Stjerrekroas
Tulp
Tuorrebout
Wetterleelje
Wikke

De maitiid komt deroan. Dêrom dizze kear in puzel  fol blommen 
en planten. De letters dy’t oerbliuwe foarmje ek wer in plant. Skriuw 
dizze plant yn in e-mail en stjoer dy foar 28 maart nei tsjil@cedin.nl. 
Skriuw dúdlik dyn namme, groep en skoalle yn it e-mailtsje.
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 S A O R K E R R E J T S N O E
 P K O W E B L O M K E S I L P
 I I B N D Û R K P I I P E B P
 N T Û K E A S N K N L E K E E
 K U T O L N T R L B E B L T L
 S O E A L E I E E L T E O S B
 T R R L I M K V E U T A K N L
 E R B S M O E A F P E R J Y Ê
 R E L I A A L L K I N E E H D
 B B O E K N L K R N N K T D R
 L O M D I R I S Û E A L U I O
 O U O W I K K E D M R A L E A
 M T F L O T G E R S B U P R S

PUZELSIDE 

Allegearre tige tank foar it ynstjoeren fan jim 
antwurden fan de foarige puzzel!
De priiswinner fan de puzel yn Tsjil 5 is 
groep 5/6 van OBS de Trede in Haule. 
Der wiene in soad ynstjoerings út dizze klasse, 
dêrom stjoere we dizze kear de priis net nei 
ien persoan mar nei juf Anke. De oplossing fan 
de trochstreekpuzel wie SNIEPOPPE en út de 
hynstesprong kaam PYLKSTURT.

Sukses
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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 

Troch: Jurjen van der Meer | Foto: Tsjil
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