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Abonnemintsprizen 2021-2022:
Abonneminten op Tsjil binne 
trochrinnende abonneminten. 

It tydskrift wurdt acht kear yn it jier 
as klassepakket útjûn.
Mei yngong fan skoaljier 2022-2023 
is Tsjil fergees oan te freegjen fia 
tsjil@cedin.nl
Opsizzen fan it abonnemint kin foar 
1 juny fan it rinnende skoaljier.

Tsjil is in tydskrift foar bern fan de boppebou fan ‘e basisskoalle. 

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn 
de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op 
alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. 
Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking 
fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, 
NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, 
SFBO en de provinsje Fryslân.  
www.taalplan.frl

Frysk, foar no en letter     
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Hasto ek sa’n sin oan ‘e simmerfakânsje? Noch eefkes en dan is it safier. Mar earst miskien 
noch kamp of skoalreiske? Of in foksejacht, talinteshow of barbecue om it skoaljier ôf te 
sluten? Tsjil winsket dy alfêst in moaie simmer ta!

DIT EN DAT

Binne der yn jim húshâlding al plannen makke foar 
de simmer? Moat der thús in soad dien wurde, 
silst útfanhûs of sille jim mei fakânsje? Ut ûndersyk 
docht bliken dat hast de helte fan de Nederlanners 
dit jier yn Nederlân bliuwt. As se op fakânsje sille, 
binne Limboarch, Gelderlân, Drinte en Seelân de 
meast neamde provinsjes. Nederlanners dy’t nei it 
bûtenlân wolle, sille it meast nei Dútslân, Frankryk, 
Spanje, België of Italië gean. Ut it ûndersyk kaam ek 
nei foaren dat minsken tichter by hûs bliuwe as in 
jier as wat lyn. Dat hat net allinnich noch te krijen mei 
koroana mar hieltyd mear mei duorsumens. Minsken 
pakke no faker de auto of de trein yn stee fan it 
fleantúch. Je hoege fansels net altyd fier fan hûs 
om in moaie simmer te hawwen. Sykje mei famylje 
of freonen in boarterstún, in bosk of it wetter op. 
Picknickkoer mei en genietsje mar.

Hasto miskien ek wolris dagen datst dy bot ferfeelst, 
krekt as Kasper dy’t yn it ferhaal op side 8 en 9 by syn 
beppe is. Soest in oprommasine ûntwerpe, in haikû 
skriuwe of in pinfreon sykje kinne. Do lêst dêr alles 
oer yn dizze Tsjil. 

As it moai waar is krijst grif sin om te swimmen. Ast 
fan doel bist om te swimmen yn bûtenwetter, sa as 
yn in mar of brede sleat, lês dan earst it artikel  oer 
feiligens op side 10 en 11. En as it net sa waarm 
wurdt is der ek genôch te dwaan yn Fryslân, sjoch 
mar ris op www.friesland.nl 

Yn elke Tsjil sit in LinKke side. Dat is in side út it 
tydskrift LinKk foar it fuortset ûnderwiis. Sitsto no 
yn groep 8? Dan hast nei de grutte fakânsje grif de 
LinKk yn hannen by it fak Frysk. Sitsto no noch net 
yn groep 8? Dan lêst nei de simmer opnij de Tsjil. Ek 
kin jim klasse dan sjen nei de nije programma’s fan 
Omrop Fryslân en meidwaan oan de challenges fan 
Raynaud. 

In moaie ôfsluting fan it skoaljier tawinske!

Groetnis, Tjitske

PS foar de masters en juffen: hjirûnder fine jim globaal de tema’s fan it tydskrift Tsjil en de online 
útstjoerings fan Tsjil Tsjekt fan skoaljier ‘22-‘23. By alle tema’s kinst bypassende materialen fine yn ‘e 
temateek fan Spoar 8, dy’t ek wer oanslute by bygelyks metoaden as Blink, Faqta en STAAL. 

1. Septimber 2022 Power!  Enerzjy en duorsumens
2. Oktober 2022 Lekker lêze Berneboekewike en nije taal
3. Novimber 2022 Wat sjoch ik dêr? Toaniel en keunst
4. Desimber 2022 Dochst mei? Famylje en tradysjes
5. Febrewaris 2023 Hoe bliuwsto waarm? Bewege en sûn ite
6. Maart/april 2023 Plak op ‘e wrâld Alles oer wenjen
7. Maaie 2023 Ferwûnderje dy Natuer en lânbou yn Fryslân
8. Juny/july 2023 Wat is it hjir moai Fryslân op ‘e kaart

Hee Hee 
Tsjille lêzerTsjille lêzer!!
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GEDICHT

Piter hat hjoed skoalreiske,
nei in pretpark mei de groep.
Broadsjes mei en pakjes drinken
en in rêchsek fol mei snoep.

Kalm begjinne, earst de skommels.
‘Moatst ris sjen hoe heech ik doar.’
Piter skaaft dêr wol syn knibbel,
mar dat komt wol faker foar.

Yn in boatsje de rivier op,
moatst ris sjen hoe moai dat giet.
Piter hinget oer de râne
en sa wurdt er dweiltrochwiet.

By de sweef falt er fan boppen,
en dat docht him aardich sear.
Lokkich is syn earm net stikken,
mei in pleister is ’t wer klear.

Yn de achtbaan, moatst mar doare,
stjit ús Piter him de kop.
En yn ’t spookhûs, eefkes letter,
fret in grizel him hast op.

Nei in bloednoas fan in oerke,
nimt de bus de groep wer mei.
Piter hat noch lang syn nocht net,
wat in machtich moaie dei.

SKOALREISKE
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SJOCH MY

‘Ik woe altyd al in fjochtsport dwaan 
om foar mysels op te kommen,’ fertelt 
Dave. Dat begûn mei karate, mar nei 
in jier hie hy dêr syn nocht fan. Doe 
besocht er kickboksen. ‘Ik moast fuort 
tsjin ien dy’t like grut wie en hy sloech 
my hast yninoar,’ seit Dave laitsjend. 
Mar dat skrok him net ôf. ‘It 
ynspirearre my om fierder te gean en 
better te wurden!’ En better waard 
er. ‘Ik mocht mei de folwoeksenen 
meitraine!’ Hy krige ek in nije trainer. 
‘Mike is hiel goed. Hy helpt my hiel bot 
om better te wurden.’ 
Mar hoe wurdst in goede bokser? 
‘Technyk is it belangrykste. Asto presys 
witst hoe’tst en wêr’tst de stjit útfierst 
dan kinst dyn tsjinstanner better 

reitsje.’ Kondysje is ek belangryk. ‘Oars 
hâldst it net út.’ In spierbondel hoechst 
net perfoarst te wêzen. ‘Al kweekst wol 
spieren mei it trainen.’
Dave docht ek oan boksen. It ferskil? 
‘By kickboksen brûkst de skonken. 
Dan hast koarte stjitkombinaasjes en 
dochst der trapen efteroan. By boksen 
kinst folle mear fariearje mei stjitten. 
Mar do learst ek goed stean mei de 
skonken.’

In (kick-)bokser moat ek tûk wêze! ‘It is 
net allinnich slaan. Do moatst betinke 
wat dyn tsjinstanner dwaan sil en dan 
in tsjinoanfal betinke.’ De kop der 
goed by en alert wêze dus. ‘En moatst 
útsykje wat syn swakke plak is.’ It liket 
in agressive sport, mar dat is it net. 
‘Do moatst wol lilk sjen of gromje ast 
stjitst, mar dat is allinnich om mear 
krêft te setten.’

Dave merkt dat hy ek tûker wurdt fan 
de sport. ‘Do learst foarút te tinken. Ik 
ûnthâld no kombinaasjes fan in pear 
jier lyn.’ Elke les wurdt er better. ‘Ast in 
soad meidraaist, krijst it troch.’ 
Ek wichtich binne goeie klean. ‘Ik 
draach in spesjaal kickboksbroekje. 

En ik ha bokswanten fan echt lear. Dy 
sjogge der nei in jier noch nij út.’ Yn de 
wanten draacht hy bandaazje. ‘Ast net 
wend bist oan stjitten, dan docht it bot 
sear oan de knokkels en polzen.’ De 
bandaazje jout stevichheid.
Dave hat de smaak goed te pakken. 
‘Ik wol der alles oan dwaan om in 
goede fjochter te wurden.’ Nei de 
simmerfakânsje sil er wedstriden 
draaie. ‘Ik train wol trije kear yn ‘e 
wike. En as ik net boks, draaf ik of 
doch ik oare oefeningen.’ Soms moat 
er syn freonen dêrfoar ôfsizze. ‘Mar sy 
begripe it wol. Sy sjogge dat ik talint 
ha.’

Oan motivaasje ûntbrekt it Dave net. 
Elke training hellet hy wer it bêste út 
himsels. ‘Do moatst it écht wolle en 
altyd serieus bliuwe.’

Doe’t Dave Kolk (11) út Ljouwert syn alderearste kickboksles 
folge, wist er: dit is myn sport! Yntusken docht hy it alwer 4,5 jier. 
En hy is noch lang net fan plan om op te hâlden. De bêste wol er 
wurde!

DAVE KOLK 



TSJILLE FRAGEN OAN 

RAYNAUD
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As de simmerfakânsje foar 
de doar stiet, tinke jim dan ek 
altyd efkes werom oan it ôfrûne 
skoaljier? Wy fan Tsjil wol en 
dêrom hawwe wy Raynaud 5 
fragen steld oer it ôfrûne Tsjil-
jier én binne wy benijd hoe’t it 
kommend jier derút sjocht. Binne 
der noch geheimkes dy’t ferklapt 
wurde kinne?

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

TSJILLE

‘Ja, fansels! Der binne wer 
in hiel soad ôfleveringen 
fan Pleinpraat makke, 
mar wy hawwe ek Tsjil 
Reacts lansearre. Yn dy 
reaksjefideo’s reagearje wy 
op fan alles en noch wat. 
Tjits hat in prachtige krystclip 
makke en iksels haw noch de 
searje SjONG junior makke. 
As lêste is der no ek de searje 
Tsjil International wêrby’t 
nije kollega Laura nei de 
ferskillen tusken Nederlân en 
oare lannen sjocht. 
Genôch te sjen dus!’

Hoe wie dyn skoaljier eins Raynaud? 

‘Nei skoalle om sels te learen hoech ik (gelokkich) 
net mear, mar nei twa jier net nei skoallen meie 
foar opnamen yn ferbân mei koroana, mocht dat 
dit jier gelokkich wol wer. Dat wie echt superleuk. 
Fierder hie ik persoanlik ek in goed jier want yn 
septimber bin ik heit wurden fan in jonkje, Kars. 
Hy wurdt alwer hast 1 jier. Sa fluch giet in skoaljier 
dus foarby!’ 

Binne der noch nije tsjille dingen makke by Tsjil?  



3

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!

Foaral al ús kanalen yn ‘e gaten hâlde. Fansels 
binne wy nei de simmer op syk nei klassen 
dy’t wolle dat wy by se op skoalle komme, 
mar wy hoopje ék dat alle skoallen yn Fryslân 
meidogge oan de challenges fan Tsjil Tsjekt!’   

4
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‘No... tafallich binne wy 
no mei wat hiel leuk nijs 
dwaande. Dêrby sil ik, 
lykas earder mei Tsjek, 
ek wer nei de skoallen 
ta. Ik fyn it geweldich 
dat ik wer nei jim ta 
mei om in feestje te 
bouwen! It projekt hjit 
Tsjil Tsjekt en Mei de 
hiele klasse kinne jim de 
Tsjil Tsjekt les folgje. Ien 
fan de ûnderdielen is in 
challenge en krekt dy sil 
ik mei jim yn ‘e klasse 
dwaan!

Kinst al wat ferklappe oer kommend jier?

Wat leuk! Hoe kinne skoallen soargje 
dat se oan Tsjil Tsjekt meidogge?  
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FERHAAL
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De oprommasine
‘Beppe! Ik bin der! Ik haw toarst!’ Kasper 
smyt syn rêchpûde yn ’e hoeke fan de 
bykeuken. Hy rint troch nei de keuken. 
‘Beppe!’
Op it oanrjocht steane al in glês ranja 
en in rôze koek foar him klear. Lekker. 
Kasper pakt de koek.
‘Hast dyn hannen wosken?’ heart er 
achter him.
‘Hast!’ gniist Kasper. Hy leit de koek 
wer op it boardsje, pakt it stik sjippe en 
sjocht hoe’t syn hannen in stik ljochter 
wurde ûnder de wetterstriel. 
‘Dat wie net foar neat,’ laket beppe. Se 
leit wat stâlen rabarber op it oanrjocht. 
Dy hat se krekt fan ‘e tún helle.
Alle tiisdeis en tongersdeis is Kasper nei 
skoaltiid by beppe omdat syn mem dan 
lang trochwurkje moat. Hy yt dan ek by 
beppe.
‘Mei ik telefyzje sjen?’ freget Kasper.
‘No, wy ha in probleem...’ seit beppe.
Kasper drukt al op de knop fan de 
ôfstânsbetsjinning. It skerm bliuwt 
swart.
‘De stroom leit derút.’

‘Nééé.’ Kasper syn gesicht belûkt. ‘Wat 
stom. Mei ’k dan op de kompjûter?’
Beppe skodhollet. ‘Dat kin fansels ek 
net. Alle apparaten dogge it net. De 
kompjûter, it kofjesetapparaat en de 
magnetron ek. Gelokkich is it simmer. 
Kâld sille wy it net krije, mar sels de 
sintrale ferwaarming docht it net.’
‘Neat docht it?’ Kasper draaft nei de 
muorre en docht it ljochtknopke oan, 
út, oan en út. Der bart hielendal neat. 
‘En beppe har mobyl?’
‘Ja, dat is ferfelend, dy is leech,’ seit 
beppe en se kriget suver in kleur. ‘Hy 
moast krekt oan de stroom.’
‘Hoelang duorret it noch?’
‘Ik haw gjin idee,’ seit beppe. ‘Ik kin 
it net neisjen op de website fan it 
enerzjybedriuw, no?’ 
Mei in dramatyske plof lit Kasper him 
op ‘e bank delfalle. ‘Mar dan ferfeel ik 
my dea!’
‘Kinst net mei in maat boartsje?’
‘Dy kin ik net iens appe.’
‘Dan rinst der dochs sa hinne?’
Kasper sjocht lilk. ‘Pfff. Samar nei ien ta 
gean? Se sjogge my oankommen. Dat 
kin tsjintwurdich echt net mear, beppe. 
Wat moat ik no? Ik ferfeel my!’
‘Drink dyn ranja mar op, en tink deroer 
nei,’ seit beppe. ‘Dan meitsje ik de 
rabarber ta. Dy’t ik trouwens net siede 

kin. En dêrnei wol ik pake syn âlde 
klushok opromje. It leit fol mei planken, 
latten en brol dy’t sa stadichoan wolris 
fuort kinne.’ 
Kasper sjocht swart foar him út. De 
klok oan ‘e muorre rint noch. Dêr 
sit in batterij yn, fansels. Mei pittige 
tikjes springt de sekondewizer foarút. 
Sechstich tikjes yn in minút. Man, wat 
duorret in minút lang.
Miskien kin er efkes sliepe. Dan giet de 
tiid hurder. Hy giet langút op ‘e bank 
lizzen en knypt syn eagen stiif ticht. 
Mar krekt ast dyn bêst dochst om te 
sliepen, wol de sliep net komme. Sa giet 
dat altyd. Sliep lit him net pakke. Sliep 
beslûpt dy, ast it net yn ‘e gaten hast.
Kasper leit in setsje op ‘e flier, mei 
de skonken omheech. Hy makket 
balstjurrich in hânstân tsjin ‘e muorre 
en reaget hast de foto fan pake fan it 
kastke. Oei. 
Beppe stekt de holle om ‘e hoeke. 
‘Ferfelend datst dy ferfeelst, mar sjochst 
wol in bytsje út?’
‘Sorry,’ seit Kasper. 
‘Miskien moatst wol leare om dy te 
ferfelen,’ seit beppe kalm. ‘Witst, by 
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De oprommasine

NEI IT LÊZEN
Kinsto in oprommasine ûntwerpe, 
lykas Kasper?

1.  Meitsje yn 2 minuten in listje fan 
ûnderdielen dy’t neffens dy op in 
oprommasine sitte moatte.

2.  Kies 3 oant 5 ûnderdielen dy’tsto it 
belangrykst fynst. Set dêr in streep 
ûnder.

3.  Tekenje dyn oprommasine mei de 
belangrike ûnderdielen.

4.  Skriuw by dyn tekening hoe’t de 
ûnderdielen fan dyn masine hjitte.

5.  Beskriuw of bepraat hoe’t dyn 
oprommasine wurket.

 

ferfeling klapst nei binnen. Dan learst 
om allinnich en mei neat tefreden 
te wêzen. Dat is in keunst dy’t wy 
kwytrekke binne.’
Wat in âldwivepraat, tinkt Kasper. 
Beppe moat laitsje om syn gesicht. ‘Tink 
der mar ris oer nei. Ast dy ferfeelst, 
komt dat omdatst wat ha wolst datst 
net hast. Dat kinst ferskowe. Beskôgje 
dysels mar ris as in ûntdekkingsreizger 
yn dit hûs en sykje wat datst noch net 
kenst. Op ’e souder. Of bûten yn ‘e tún. 
Of wolst leaver in potsje kwartette mei 
beppe?’
‘Stóóóm!’ ropt Kasper lûd.
‘Betink mar wat, jong. Ik gean nei 
bûten. Dat klushok rommet himsels net 
op. Meist altyd helpe.’
Kasper ploft wer op ‘e bank del. De 
klok seit tik tak. In mich gûnzet him 

ferfelend om ’e holle. Bûten blaft in 
hûn. Hy fielt him allinnich. Wat moat er 
no? De souder op? Mei dit moaie waar? 
Dan mar leaver de tún yn. Hy sleept 
him oerein. 
By it hokje heart er beppe in soad 
lawaai meitsjen. Se smyt planken op 
in bult. Kasper rint by har del, nei de 
ein fan de tún. Dêr komt er oars noait. 
Hy wrot himsels troch it hege gers en 
giet oan de sleatskant sitten. Hy sjocht 
kweakjende kikkerts mei bolle wangen. 
Boppe it wetter fleane wartebiters. 
En yn it wetter driuwe blikjes. En lege 
chipspûdsjes en plestik doaskes fan de 
snackbar. Wat in binde, tink Kasper.
Blykber hat er it lûdop sein, want 
beppe ropt him ta: ‘Echt wol Wy sitte 
oan de ein fan de sleat. Alle troep út it 
doarp driuwt hjirhinne.’
‘Sil ik it opromje?’ ropt Kasper werom.
‘Geweldich idee!’ Beppe komt nei him 
ta rinnen. ‘Yn it túnhúske hinget wol in 
harke.’

‘Ik doch it net mei in harke,’ seit Kasper 
en syn eagen begjinne te glimmen. ‘Ik 
ûntwerp in oprommasine. Ien op in 
flot, dy’t op it wetter driuwe kin en alle 
smoarge dingen opsûget. Mar net de 
kikkerts en de planten fansels. Ik bou 
him fan hout en ôffal. Mei ik dat hout 
brûke dat beppe op dy bult smiten 
hat?’ Hy springt oerein. ‘Mar earst it 
ûntwerp! Ik haw papier nedich. En in 
potlead!’ 
Tefreden sjoch beppe him nei. Ferfele 
is goed foar in mins, tinkt se. En ek 
noch foar de planeet.



Feiligens en kontrôle
Yn in swimbad wurdt de feiligens en kwaliteit fan it wetter 

goed yn ‘e gaten holden. By bûtenwetter is dat wat oars. 

Dêrom kinst better op in plak swimme dat oanwiisd 

is as offisjeel swimplak. Fan sa’n swimplak wurdt de 

wetterkwaliteit yn ‘e gaten holden sadatst der net siik fan 

wurdst. Dat soe bygelyks kinne as it waarmer wurdt en 

algen begjinne te bloeien. Fansels bliuwt swimmen yn 

bûtenwetter altyd op eigen risiko.

Yn ús lân wurde swimplakken tusken 1 maaie en 1 

oktober regelmjittich kontrolearre. Meiwurkers fan 

Rykswettersteat mjitte de kwaliteit fan wetter op it plak dêr’t 

de measte swimmers ferwachte wurde of dêr’t de kâns op 

fersmoarging it grutst is. Dizze kontrôle bart ien kear yn ‘e 

moanne by sûn goed wetter en alle twa wiken op plakken 

dêr’t de kwaliteit fan it wetter reedlik of min is.

Wat wurdt der ûndersocht?

By in swimmersplak wurdt sjoen nei feiligens yn en om it 

wetter. Wurdt der ôffal dumpt of leit der glês op ‘e boaiem, 

dan wolst dêr fansels net it wetter yn. Yn it wetter wurdt 

metten oft der baktearjes yn foarkomme. As dêr tefolle fan 

binne en do krijst dy binnen, dan kinst bygelyks pine yn ‘e 

búk, diarree of earûntstekking krije. Der kin ek fersmoarging 

fan blau-alch of oare giftige algen wêze.

Op in ynformaasjeboerd by in swimmersplak kinst sjen oft 

it op dat stuit feilich is om te swimmen en hoe’t de kwaliteit 

fan it wetter yn ‘e ôfrûne fjouwer jier wie. 

Blau-alch
Ast yn oanrekking komst mei blau-algen of ast wetter mei 

blau-alch binnen krijst, kinst lêst krije fan yrritaasje oan ‘e 

hûd, lêst fan ‘e eagen, pine holle of maag- en termklachten. 

It is dêrom belangryk dysels altyd goed ôf te spielen ûnder 

de dûs ast yn bûtenwetter swommen hast. Blau-algen binne 

eins baktearjes en gjin algen. As der in soad fiedingsstoffen 

yn it wetter sitte en it waarm is, kin der blau-alchbloei 

ûntstean. Do sjochst dan in blau/griene laach op it wetter 

driuwen. Healwei de simmer binne der faak berjochten oer 

blau-alch yn ûndjip swimwetter. 

Wetterwille
Hâldst fan swimmen, sille jimme mei de boat fuort of 

wennest tichte by swimwetter? Genietsje foaral fan it hearlike 

wetter, mar sjoch earst eefkes op www.zwemwater.nl of yn 

‘e zwemwaterapp sadatst witst oft it feilich is om deryn te 

springen. 
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Yn Fryslân is in soad wetter en dêr dûke wy fansels graach yn. Want wat is der no nofliker as 

swimme yn ’e bûtenloft as it moai waar is? Wy sykje dan in brede sleat, in swimmersplak by in mar 

of sels de see op. Mar is it wol sa’n goed idee om samar yn it wetter te springen? Nei it lêzen fan 

dizze Tsjilpost witst wêr’tst om tinke moatst ast feilich yn bûtenwetter swimme wolst. 

Swimwille yn bûtenwetter



Zwemmen in rivieren en kanalen? 
Springen van bruggen?

Wist je dat het verboden
is om te zwemmen:

LEVENSGEVAARLIJK!

Mobiel verkeersleiders 
van Rijkswaterstaat 
waarschuwen voor de 
gevaren en schrijven 
indien nodig boetes uit. 
Ook helpen ze, samen 
met de hulpdiensten, bij 
het zoeken naar en 
bergen van drenkelingen

Vanaf een binnenvaartschip ben je 
als zwemmer nauwelijks zichtbaar. 
Een schip kan niet zomaar 
uitwijken of vaart minderen!

Een brug is vaak hoger 
dan je denkt: risico op 
klaplong of botbreuken

Je kan tegen een 
onverwacht 
aankomend schip 
terechtkomen

Je verliest het 
van de sterke 
stroming en 
draaikolken in 
rivieren en 
kanalen

Je kan door sterk wisselende 
temperaturen in het water 
kramp krijgen of onderkoeld 
raken

De onderstroom die een 
schip veroorzaakt is 
verraderlijk, je kan onder 
het schip gezogen worden

Je riskeert een boete van:

In de vaargeul van 
rivieren en kanalen

In de buurt van wacht-
plaatsen of afmeer-
plekken van schepen

Bij een brug, sluis, 
stuw of ballenlijn

In de routes van 
veerponten

In en rond havens

In snelvaargebieden

Op andere plekken 
die zijn aangewezen 
als verboden gebied

Veilig zwemmen in natuurwater? Kijk op www.zwemwater.nl

Ook springen van bruggen is verboden. 

Voorwerpen onder water 
kunnen lelijke snijwonden 
veroorzaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

TSJILPOST
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DICHTSJEN
In gedicht skriuwe kin op ferskillende 
manieren. In gedichtsje is eins in koart 
ferhaaltsje. Yn in pear wurden besikest 
in hiel soad te sizzen. It moaie is dat 
in gedicht oeral oer gean kin. Kinst 
hiel goed foar in spesjale gelegenheid 
skriuwe, mar ek omdatst graach 
kreatyf mei taal oan ‘e gong bist. 
Der binne in hiel soad ferskillende 
soarten gedichten. Sa kin in gedicht 
in doel ha (sa as in leafdesgedicht), in 
eigen foarm ha (tink oan in limerick), 
in gedicht kin in fêststeande lingte ha 
(in bepaald oantal rigels ofwurdlidden 
(lettergrepen), mar do kinst dy ek 
lekker neat oanlûke fan al dy regels. It 
is wol belangryk dat de wurden moai 
byinoar passe en dat der in bepaald 
ritme yn sit. As in gedicht moai rint, 
kinst it meastentiids ek sjonge. Yn 
dizze Tsjilpost sille wy no fierder mei 
de dichtfoarm haikû.

IN STIKJE SKIEDNIS
Haikû’s waarden populêr troch de 
ferneamde (beroemde) Japanske 
dichter Basho (1644-1694). Hy soarge 
derfoar dat de minsken yn Japan mei 
poëzy kennis makken. Basho, dy’t eins 
Matsu Kinsaku hjitte, kaam yn it leger 
fan de keizerlike Yoshita-famylje. Doe’t 
hy 28 jier wie makke hy him dêrfan 
los en gie er mei syn folgelingen troch 
it hiele lân op paad. Hy skreau syn 
gedichten net op, mar droech se foar. 
Syn folgelingen ha dy opskreaun. Oant 
syn dea betocht Basho ferhalen en 
gedichten.

DICHTFOARM
In Haiku bestiet dus út trije rigels en 
giet oer gewoane dingen, sa as it waar, 
de natuer, famylje of watsto meimakke 
hast. De earste rigel bestiet út fiif 
wurdlidden (lettergrepen), de twadde 
rigel út sân en de tredde wer út fiif 
wurdlidden. Besykje it mar ris. Dêrby 
soe it moai wêze ast al in bytsje in lyts 
ferhaaltsje fan dy pear wurden meitsje 
kinst. Hjirby in pear foarbylden om der 
wat yn te kommen. 

De bosk wurdt wekker
de sinne jit har dreamen

tusken de tûken

It wiuwend helmgers
dêr op dy steile dunen

winkt ús nei de see

Alle haikû’s noch oan ta!Alle haikû’s noch oan ta!
By it skriuwen fan in gedicht tinksto miskien oan Sinteklaas mar dat hoecht fansels net. 
Gedichten kinst oeral oer skriuwe. Guon gedichten binne hiel koart of lang, rymje wol of net, 
binne grappich of krekt serieus. Yn dizze Tsjilpost leare jim in haikû te skriuwen. In haikû is in 
foarm fan Japanske poëzy dy’t bestiet út trije rigels dy’t net rymje. Lekker maklik en gau klear 
silst tinke. No, wy daagje jim graach út om dizze manier fan dichtsjen ris te besykjen! 
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Ik kin net sliepe
mar de klyster op ús dak

sjongt in sliepferske



NEI IT LÊZEN  FAN DE TEKST 

1

3

TSJILPOST
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4 
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Skriuw safolle mooglik wurden op dy’t by dyn ‘foto’ passe. Dat meie wurden wêze dy’t dyn 

plak beskriuwe mar ek watfoar gefoel ast by dat plak hiest of watsto dêr meimakke hast.

Besykje no in haikû te meitsjen mei de 5-7-5 wurdlidden-regel.

Is dyn haikû klear? Sykje dan in foto of yllustraasje dy’t derby past. Kinst ek sels in 

foto meitsje fansels. Sa kinne jimme prachtige keunstwurkjes meitsje.

PS: Sitsto no yn groep 8 en giesto nei de simmer nei it fuortset ûnderwiis? 
Freegje dyn dosint Frysk dan nei FeRstival! FeRstival is de grutste foardracht-
wedstriid foar jongerein fan 12 oant 18 jier. Do kiest dan in gedicht út it 
boekje Fersefariaasje en dan meist dat út ‘e holle foardrage foar publyk yn 
Ljouwert, Drachten of Snits. Wa wit komsto yn ‘e finale! Ast op YouTube nei 
FeRstival sikest sjochst oare learlingen dy’t al meidien hawwe. 

Kies ien ‘foto’ út.
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Betink fiif moaie plakjes yn Fryslân dêr’tst wolris west hast en skriuw se op. 
Tink bygelyks oan in boarterstún, bosk, mar, swimbad, strân, in bysûnder 
gebou, in doarp dêr’t famylje wennet, ûnderweis nei skoalle, in geheime 
hutte of in útsjochtoer.

Meitsje fan dy fiif plakjes in ‘foto’ yn dyn holle.

1

4

2

5

3

6



Titus Brandsma: in 
echte Fryske hillige

Mids maaie hat de katolike tsjerke de Fries 
Titus Brandsma hillich ferklearre. Titus 
Brandsma is yn 1881 berne yn Oegekleaster 
by Boalsert. Hy waard prystermonnik en 
heechlearaar oan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
Under de 
Dútske 
besetting hie 
Brandsma 
iepenlik krityk 
op de nazi’s. Se 
arrestearren 
him en sluten 
him op yn 
kamp Dachau. 
Dêr is er yn 
july 1942 
fermoarde. 

WITST AL DAT!?

Dizze simmer kinst miskien wer lekker swimme yn ‘e 
Noardsee. Betink dat dizze see tûzenen en tûzenen 
jierren lyn lân wie (miskien hast der wol oer lêzen yn 
Tsjil 2 fan dit skoaljier). Stadichoan is it seewetter heger 
kommen en kaam Doggerlân, it lân tusken Nederlân, 
Ingelân en Denemarken, ûnder wetter. No is it in stik 
fan de Noardsee. Der is in moaie 
tentoanstelling oer Doggerland 
yn Natuurmuseum Fryslân yn 
Ljouwert en yn it Rijksmuseum 
van Oudheden yn Leiden dêr’tst 
fan alles sjen kinst fan minsken en 
bisten dy’t dêr libbe ha. 

 

Passazjier lânet mei fleantúch
Darren Harrison siet yn in fleantúch foar de kust fan 
Florida doe’t de piloat flaufoel. Darren makke kontakt mei 
de ferkearstoer fan fleanfjild Palm Beach International 
Airport en mei help fan in  meiwurker fan de ferkearstoer 
slagge hy deryn om it fleantúch feilich oan ‘e grûn te 
setten. In hiel bysûndere prestaasje foar ien dy’t net fleane 
kin!

Skatten fan Doggerlân

14 | Tsjil magazine

Op tiisdei 21 juny begjint de simmer. Om 11.13 oere 
stiet de sinne op it noardlik healrûn op syn heechst. 
Dat wurdt de langste dei neamd. Yn Fryslân ha wy dan 
hiel lange dagen en koarte nachten. Yn Skandinavië ha 
se noch folle langere dagen. Yn it noardlikste diel fan 
Skandinavië giet de sinne sels in perioade net ûnder.

Simmer 2022



Arcadia: hûndert dagen 
kultuer yn Fryslân
Fan 6 maaie ôf is it kultuerprojekt Arcadia fan start gien. 
100 dagen lang alderhande aktiviteiten yn Fryslân. Ien 
fan ‘e aktiviteiten binne de Tall Ships Races yn Harns. Op 
14 july komme grutte sylskippen 
de haven yn. In hiele belibbing om 
soks te sjen.
Dêrneist hat Arcadia noch in fracht 
oan aktiviteiten troch ús provinsje 
hinne. Sjoch mar ris op harren 
webside.

De simmerfakânsje fan de skoallen yn Fryslân duorret fan sneon 16 july oant snein 28 augustus. Genietsje fan 
dyn fakânsjedagen!

Simmerfakânsje

De simmerfakânsje fan de skoallen yn Fryslân duorret fan sneon 16 july oant snein 28 augustus. 
Genietsje fan dyn fakânsjedagen!
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Heechste temperatueren 
yn ‘e simmer

Moai waar en lange dagen… Yn ‘e simmer ha wy de 
waarmste dagen fan it jier. Dochs binne der minne 
simmers en hiel moaie simmers. Wat it dizze simmer 
wurdt, moatte wy noch ôfwachtsje fansels. Yn july 
en augustus is de kâns op tropyske dagen it grutst. 
In tropyske dei hat in heechste temperatuer fan 30 
graden of heger. In dei mei in maksimum fan 25 graden 
of heger komt fansels faker foar. Sa’n dei neame wy in 
simmerske dei. De heechste temperatuer yn ús lân (sa 
lang as wy dat mjitte) wie 40,7 graden. Yn Fryslân stiet it 
rekôr op 36,5 graden.



NEI SKOALLE?

TSJILLE FRAGEN OAN 

RAYNAUD
POP-UP 
KABOUTER

 

LINKKE SIDE
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It is hast simmer. Tiid foar fakânsje, leuke aktiviteiten en lekker frij wêze. 

Moetesto simmers ek wolris fakânsjefreonen? En wolst dan nei it ôfskied 

graach kontakt hâlde? Dat kin digitaal, mar kletse fia brieven is stikem folle 

leuker. En dêr komt by: it hawwen fan in pinfreon is wer hielendal hip!  

Kommunisearje fia 

brieven of kaarten neame 

wy tsjintwurdich ‘slow 

communication’. It is wer 

hielendal hip. Logysk, want 

echte post krije is fansels 

superleuk. Boppedat kinst 

folle mear as allinne in 

saai briefke stjoere. In brief 

wurdt spesjaal mei moai 

briefpapier, in selsmakke 

handlettering keunstwurk of 

in eigenmakke slúf (envelop). 

Nuttich
In pinfreon hawwe is net 

allinne leuk en spannend, 

mar ek nuttich. Sa learst 

fansels om te skriuwen, en 

dan op sa’n manier dat de 

oar it leuk fynt om it te lêzen. 

Kreatyf skriuwen dus. Om’tst 

de reaksje fan de oar net 

sjen of hearre kinst, doarst 

miskien wol geheimen te 

dielen. Skriuwe is in goeie 

manier om oer problemen 

nei te tinken. 

In pinfreon oer de grins is ek 

handich. Dan learst in oare 

taal, hearst fan alles oer in 

oar lân én hast der miskien 

in fakânsje-adreske by! Kenst 

gjin minsken yn it bûtenlân 

en giest net op fakânsje, 

mar wolst wol graach in 

bûtenlânske penpal? Gjin 

probleem, hast sa ien fûn fia 

in opropke op interpals.net of 

globalpenfriends.com. 

Gjin sin oan in jierrenlange 

freonskip mar bist wól 

nijsgjirrich nei minsken 

út oare lannen (of bist in 

postsegelsamler), dan is 

postcrossing.com wol wat 

foar dy. Dêrby stjoerst 

bygelyks in kaartsje nei Italië 

en krijst ien út Japan werom. 

Fan wa? Dat is in ferrassing!

Skriuwe yn dyn 

eigen taal
Skriuwst leaver yn dyn eigen 

taal? Op slakkenpost.nl 

steane opropkes fan minsken 

(jong en âld) dy’t graach mei 

ien yn kontakt komme. Wa’tst 

ek superbliid makkest mei 

in brief of in kaartsje binne 

iensume âlde minsken. Op 

brievenaanbep.nl kinst dy 

oanmelde. Mar it alderleukste 

is miskien wol om in pinfreon 

op te dwaan op fakânsje of yn 

it swimbad by dy yn ‘e buert!

Pinfreonen

PS Foar alle sites jildt fansels: wês foarsichtich. 

Meastentiids sit it wol goed mei ‘Tom út 

Apeldoorn’ of ‘Mike út Australië’, mar der binne ek 

gekken op dizze wrâld…

Wat is in pinfreon?

In pinfreon is ien mei 

wa’tst oer de post kontakt 

hast. It kin ien wêze dy’tst 

goed kenst, bygelyks in 

freon dy’t ferhuze is of in 

nichtsje dat oan ’e oare 

kant fan it lân wennet, mar 

it kin ek in fakânsjefreon 

wêze dy’tst ien kear sjoen 

hast of immen dy’tst noch 

noait sjoen hast. 



Seefûgels
Sjochst se it faakst op of by it wetter. Foaral op it Waad 
en de eilannen wenje der tûzenen. Eefkes foarstelle: 
seefûgels. Hast alle seefûgels binne wyt mei hjir en 
dêr in griis of swart aksint. De bekendste binne de 
kob (kokmeeuw), de sulvermiuw (zilvermeeuw) en de 
sjouwerman (mantelmeeuw).

De kob is de lytste fan de trije. Yn ’e simmer hat de kob in 
swarte kop. Kobben kinne hiel brutaal wêze. Se komme 
oeral dêr’t fretten is. Ek gewoan yn ’e grutte stêd. Dêr 
skoaie se om iten. De sulvermiuw en de sjouwerman 
binne grutter en ek foarsichtiger. De sulvermiuw is wyt 
mei grize flerken en de sjouwerman is wyt mei swarte 
flerken. In dúdlik ferskil.

Seefûgels briede yn koloanjes. Soms mei hûnderten 
pearkes byinoar. De nêsten lizze faak yn ’e dunen of op 
eilantsjes of skulpebanken. De lêste jierren sitte se ek 
faak op it platte dak fan in heech gebou. Op dy gebouwen 
leit faak grint. Op sa’n heech dak lizze de aaien feilich. 
Foksen en oare rôvers kinne dêr net komme.

Seefûgels lizze trije aaien. De aaien binne grien mei 
brune stipkes. De pykjes binne earst brún mei wyt. Dizze 
skutkleur ferlieze se pas nei in pear jier.

Seefûgels ite foaral fisk, moksels en wjirmen. Mar se 
snippe ek graach in aai of in pykje fan oare fûgels. 

EEFKES 
FOARSTELLE

SulvermiuwSjouwerman
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EEFKES 
FOARSTELLE

Seefûgelnêst

Kob
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Grammy Awards
Net allinnich yn Nederlân binne 
der prizen útrikt. It wie ek 
alwer tiid foar de belangrykste 
muzykprizen fan de wrâld, de 
Grammy’s. Olivia Rodrigo, Bruno 
Mars en Anderson Paak wiene 
de grutte winners. Olivia wûn 
mar leafst trije Grammy’s. Ien 
dêrfan wie de Grammy foar 
Beste Nieuwe Artiest. Bruno 
Mars en Anderson Paak wûnen 
yn de kategory Beste Song, foar 
harren nûmer Leave The Door 
Open. De Oekraynske presidint 
Zelensky makke ek diel út 
fan de jûn. Hy fertelde yn in 
fideoboadskip hoe wichtich 
muzyk is, benammen yn tiden 
fan oarloch. 

Gangnam Style, hast elkenien hat it nûmer fan sjonger PSY 
wolris heard. En no hat de Súd-Koreaanske sjonger in nije hit 
te p akken mei it nûmer That That. It nûmer, dat hy tegearre 
sjongt mei SUGA fan de K-popgroep BTS, giet hartstikke 
viral. Yn 1 dei hat de fideoclip al mear as 30 miljoen views op 
YouTube. It nûmer is ûnderdiel fan syn nije album: PSY 9th. Yn 
it liet sjonge de Súd-Koreaanske superstjerren oer hoe bliid 
se binne mei ‘de ein fan 
de koroanapandemy’. Yn 
de fideo sjochst de manlju 
dan ek flink feestfieren. 

Sjonger Gangnam Style en 
SUGA fan BTS skoare fette hit

SNELLE & MAAN 
WINNE EDISON 

BENTE WINT DE 
MTV PUSH AWARD 2021 
Sjongeres Bente hat in MTV Push Award wûn. 
Dat is in belangrike priis foar oanstoarmjend 
talint. De award waard útrikt troch Maan, 
in goede freondinne fan Bente. Dat barde 
by Bente’s eigen show yn TivoliVredenburg 
yn Utrecht. Ferline jier gie de priis nei  Yade 
Lauren. De sjuery fan de MTV Push Award 
skriuwt: Bente keas der yn 2021 foar om 
minder te aktearjen en om sa te groeien as 
muzikant. Har single Nee is Nee (mei Maan) is 
in sterk statement en betsjutte mei mear as 
11 miljoen streams har absolute trochbraak 
as sjongeres. MTV set al jierrenlang 
oanstoarmjend talint yn ‘e skynwerpers en 
support lokaal talint.

Yn april binne de Edisons wer útrikt. 
Dat binne de wichtichste en âldste 
muzykprizen fan Nederlân. Der binne 
trije kategoryen: pop, jazz en klassyk. 
By pop binne der Edisons foar: Pop 
- Rock - Hiphop - Dance - Alternative - 
Nijkommer - Hollânsk - Nederlânsktalich 
- Fideoclip - Song - Album - Oeuvrepriis
De faksjuery bepaalt wa’t nei hûs giet 
mei sa’n brûnzen byldsje en dus it bêste 
is yn syn of har kategory. Maan en 
Snelle krigen in Edison foar harren song 
Blijven Slapen en Suzan & Freek krigen
de priis foar it album: Dromen In Kleur. 
Froukje wûn yn de kategory Alternative 
en MEAU is de bêste Nijkommer! 



 

SUDOKU

TROCHSTREEKPUZEL

Appelskea
Auto
Bergen
Bikiny
Boat
Bûtenlân
Dûkbril
Dunen
Dútslân
Fleantúch
Flylân

Frankryk
Frij
Fytspaad
Handoek
Heide
Hotel
Kampfjoer
Lêze
Reis
Restaurant

See
Sinnebaaie
Skiermuontseach
Spanje
Strânstoel
Swimbad
Tinte
Trip
Útsliepe

De kommende tiid giet elkenien der wer op út. Sille jim op 
skoalreiske mei de groep of letter miskien op fakânsje mei de 
famylje? De simmerfakânsje is yn sicht. Dêrom is it tema fan dizze 
puzel ‘Frije tiid’. De letters dy’t oerbliuwe foarmje in wurd dat hjir 
goed by past. Skriuw dit wurd yn in e-mail en stjoer dy foar de 
simmerfakânsje nei tsjil@cedin.nl. Skriuw dúdlik dyn namme, groep 
en skoalle yn it e-mailtsje.
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PUZELSIDE 

Allegearre tige tank foar it ynstjoeren fan jim 
antwurden fan de foarige puzzels!
De priiswinner fan de puzel yn Tsjil 6 is 
groep 7/8 fan De Meiboom út Warns.

De oplossing fan de trochstreekpuzel wie 
DRACHTEN  en út de hynstesprong kaam 
TÛZENPOAT.

Sukses
HYNSTESPRONG

 l û p
 i n e
 g s f

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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