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skoaljier seis kear ferskynt. 
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De Fryske taal hat in soad moaie wurden en 

siswizen. Krekt lykas by oare talen, ferdwynt troch 

de jierren hinne in part fan dy wurdskat. Mar yn 

LinKk fynst it wer werom. Swart op wyt! 

Brecht hat gjin nocht oan smoken. Se is fan 

betinken dat smokers harsels ferrinnewearje litte. 

Se kin har dan ek net yntinke hoe’t it is om in sjekje 

te draaien. Lit stean om te piipsmoken!  

In sûne taal rekket net allinne wurdskat kwyt, 

mar krijt der ek wurden by. Nije ûntwikkelingen 

freegje ommers om nije wurden. Ek de Fryske 

taal hat somtiden nije wurden nedich. LinKk 

hat der ien betocht. It Fryske wurd foar it wurd 

‘roddeltijdschrift’ moat rabberblêd wurde. 

Hast ek sa’n orizjineel nij Frysk wurd? Mail dat 

dan nei linkk@cedin.nl en wa wit fynst dyn wurd 

werom yn LinKk 3!
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Ha LinKk lêzers,
Wat moatte wy sûnder famylje en freonen? Sûnder har soe it libben wol 
hiel ûngesellich wurde. It tema fan dizze LinKk is dan ek: ‘Famylje en 
freonen’. Oer famylje sprutsen, ik kaam lêsten in ynteressante stelling 
tsjin op ynternet: 

Twa slakken op ferskillende plakken yn ien tún ferskille genetysk mear 
fan inoar as dat wy ferskille fan watfoar minsk dan ek. 

Dat betsjut dus dat minsken genetysk hiel bot op elkoar lykje. Miskien 
stamme wy dan dochs allegearre fan ien en deselde persoan ôf? En binne 
wy dus ien grutte famylje? As dat sa is, binne dyn freonen dus ek dyn 
famylje! Nuver! 
Wa’t seker neiste famylje fan elkoar binne, is de trijeling Sietske, Rikus en 
Joukje út Kollumersweach. Op side 18 fertelle se oer har sterke bân. Ek 
freonen of freondinnen hawwe soms in sterke bân. Marit, Durk, Nynke 
en Marije ljochtsje har bysûndere freonskip ta op side 6 en 7. 

Witsto noch oare leuke ûnderwerpen foar LinKk? Mail dy dan nei linkk@
cedin.nl.

Freonlike en familiêre groetnis!
Marrit de Schiffart
Cedin/Taalsintrum Frysk

Ynhâld en LinKke Saken
Nijtsjes foar en oer skoallen

Eelke út Frankryk wint Rely Junior 2011
Hy wûn mei in selsskreaun gedicht

Freonskip is... 
De freonen fan Marit, Durk, Nynke en Marije

Peter Jan en Geert drave hurd! 
In sportportret 
LinKke Siden
Nijs oer de stjerren

Jarna is Drachtster
Hoe is it om yn Drachten te wenjen?

Kneppelfreed, it ferhaal 
Wêrom fiere wy it Keppelfeest? 

De brief
Koart ferhaal

Ien, twa, trijeling!
Sietske, Joukje en Rikus binne trijeling

Dance 4 Life
Berber, Anouk en Welmoed sammelje jild yn

F-terside
Oer games, muzyk, ynternet en films

In sûne taal rekket net allinne wurdskat kwyt, 
UT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZE

In kat mei twa gesichten moat ek twa nammen hawwe. Dêrom 

hjit dizze kat Frank en Louie. Hy waard berne mei twa gesichten, 

twa bekken en trije eagen. Frank en Louie is in saneamde 

‘Janus-kat’, neamd nei de Romeinske god Janus. Dy hie ek twa 

gesichten. Sokke katten libje meastentiids mar in pear dagen. 

Mar dat jildt net foar Frank en Louie. Hy is no al tolve jier! 

Dêrmei is er de langst libjende Janus-kat oait en fertsjinne er in 

plakje yn it Guinness Book of World Records!   
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In wierheid as in ko
Grutte earzen freegje wide broeken

(Grote achterwerken vragen grote broeken)

Yn LinKk 1 waard jim frege om in foto yn plankhâlding op te stjoeren. De 

learlingen fan it Marne College wienen entûsjast en stjoerden in foto. 

Klasse 1GT lêst de nijste LinKk hjir yn plankhâlding. Tsjill! Oft dosinte 

mefrou Bloem der noch in kolaatsje by regelje woe...

Ergens gjin nocht oan hawwe: ergens niet van houden

Smoke: roken • Fan betinken wêze dat: van mening zijn dat 

Jinsels ferrinnewearje litte: je gezondheid verwaarlozen

Yntinke: voorstellen • Sjekje: shagje/sigaret

Piipsmoke: een pijp roken

Planklizze!

Kat mei 
twa 

gesichten

Minimac
Sjochst it al foar dy? In Minimac op skoalle? Foar 
learlingen fan it Anna Maria van Schurman yn 
Frjentsjer is it de normaalste saak fan ‘e wrâld. 
Alle tongersdeis kinne se dêr yn de grutte pauze 
in broadsje Unox-woarst keapje! Klasse 1F 
organisearret it projekt. Sy meitsje broadsjes, regelje 
de ferkeap en de finânsjes. En dat dogge se net foar 
neat, want it projekt is in grut súkses! De broadsjes 
fleane letterlik oer de toanbank yn Frjentsjer. 
Mmmm lekker!   
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‘It Frysk skriuwen en praten komt troch 

myn heit, in Fries om utens. Hy hat tsjin 

myn sus en my altiten Frysk praten. 

Om’t er ûnder oaren Frysk studearre hat, 

hawwe wy in protte Fryske boeken. It 

ôfrûne jier bin ik echt yn ’t Frysk begûn 

te skriuwen. Mar ik skriuw fansels ek yn 

’t Frânsk, bygelyks foar de Frânske les of 

foar de skoalkrante. 

Ús heit, dy’t yn ’t ferline al ris de Rely 

Senior wûn hat, fertelde my dat der ek 

in Rely Junior bestiet. De ôfrûne jierren 

haw ik it wurk fan leeftydsgenoaten yn it 

tydskrift Ensafh lêzen. 

Om’t der thús wol faak oer Fryslân 

praten wurdt, woe ik meidwaan. De 

belangrykste reden dêrfoar wie dat 

ik myn woartels net ferjitte woe. De 

twadde reden wie, tink ik, om in bettere 

kennis fan ’e Fryske taal te krijen. De 

tredde reden wie foar my om Armeenje 

yn Fryslân op ’e kaart te setten. Myn 

fers is in hulde oan Armeenje, want dat 

lân hat net in ienfâldige skiednis hân!

Yn ’e simmer fan 2010 binne wy mei de 

famylje yn myn memmelân Armeenje 

west. Wy ferfrysken dêr soms de plak-

nammen. Jerevan is de namme fan de 

haadstêd fan Armeenje en dat waard 

dan Hearrefean. Nei ús reis, begjin 

septimber, begûn ik te skriuwen. Ik wist 

dat it fers oer Armeenje en oer Fryslân 

gean soe. It fers hat acht kûpletten, dus 

dat is bêst in soad. Ik bin der wol in 

healjier mei dwaande west.

De priisútrikking wie leuk. It wie nijs-

gjirrich om it sjueryrapport te beharkjen, 

om te hearren wat oaren fan myn fers 

fûnen. Mar it duorre wol lang, ek mei 

it muzikale yntermezzo, sadat ik oan ’e 

ein suver wat plankekoarts hie. Ik wie 

nammentlik de lêste dy’t foarlêze moast. 

Mar de minsken wienen allegear o sa 

aardich en ynteressearre yn alles!

Mei famylje en freonen ha wy op in 

terras by de Snitsermar neisitten en 

dêrnei binne wy op ’e Jouwer oan it 

wokken west yn in Sineesk restaurant. 

It fleantúch wachte spitigernôch al de 

sneintemoarns, dat wy koenen der gjin 

nachtwurk fan meitsje. Ik hie oars noch 

wol efkes stappe wollen op ’e Jouwer...’ 
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Tekst: A
uck Peanstra

FAN JEREVAN OANT 

IT HEARRENFEAN

Myn memmelân is Armenië
midden op ’e Kaukasus,
yn it ferline oanfallen
troch Pers, Turk en Rus.

Ridend yn ús Lada
nei it kleaster Khor Virap
sjoch ik troch de wolkens 
einliks de berch Ararat.

Us fakânsjehúske
stiet by de Mar fan Sevan, 
wat net fier is fan ’e grins
mei Azerbeidzjan.

Dêr swimt yn it wetter  
in Armeenske faam.
O himel, boppe de mar 
begjint in orkaan.

It lân fan asega,
kening Redbad en Kiestra
is Fryslân, myn heitelân.
Eala fria Fresena!

Ridend op myn trekker 
stribje ik oan ien wei 
de allerheechste idealen 
foar Fryslân nei.

Ûnder it hekkeljen
ferjit ik lykwols de striid,
om’t op it fytspaad 
in Fryske faam foarbyrydt.

O heit yn ’e himel, 
tusken bergen en greide 
kin ik hast net kieze, 
want ik hâld fan beide.

Eelke Venema

Eelke 

ut Frankryk

2011

wint RelyJunior 

2011

I

I I

Eelke Venema wûn de earste priis foar de skriuwwedstryd Rely Junior foar 

it fers: ‘Fan Jerevan oant It Hearrenfean’. Bysûnder is dat Eelke út Frankryk 

komt. Hy wennet yn ’e omkriten fan Grenoble, yn Echirolles. Hy hat nea yn 

Fryslân wenne, mar hat hjir wol faak mei syn âlders op fakânsje west. 

ik bin
. . . . . . . .

Leeftyd:  
16

Wenplak:  
Echirolles (Frankryk)

Berteplak:  
Grenoble (Frankryk)

Sosjale media:  Facebook

Fakânsje-adres: It Amelân

Eelke Venema
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Tekst: M
arrit de Schiffart, byld: Fokko Sybrandy

Freonskip is. . .
lekker kletse   

Nynke van der Lei, 13, Wynjewâld

Corina (13) is myn bêste freondinne. Wy sjogge 
elkoar meastal op skoalle. Wy kletse der dan op 
los; it giet oeral en nergens oer. Fan famylje oant 
televyzje, fan fakânsje oant muzyk. It is altyd hiel 
gesellich mei Corina. Wy hawwe faak ek deselde 
miening. Ik kin alles oan Corina kwyt. Ik fyn it 
hiel wichtich dat ik har kompleet fertrouwe kin. 
As je ien net fertrouwe kinne, kinne je dochs 
ek gjin freondinnen wêze? Corina en ik hawwe 
elkoar kennen leard op skoalle. Earst praten wy 
Nederlânsk mei elkoar, mar doe’t ik har frege 
oft se ek Frysk koe, die bliken dat se dat wol koe. 
Sûnt dy tiid prate wy Frysk. Dat wie yn it begjin net maklik, 
want wy wienen wend om Nederlânsk tsjin elkoar te praten. Wy 
moasten elkoar der hieltyd oan herrinnerje dat wy wol Frysk 
prate koenen. 

Freonskip is. . .
akro gymnastykje 

Marit Ramkema, 13, Donkerbroek

Jadith (13) is myn bêste freondinne. Ik ha har kennen leard 
op de basisskoalle. Wy sjogge elkoar alle dagen en prate dan 
oer de frjemdste dingen. Wy hawwe op sokke ‘dates’ altyd 
in soad lol. Jadith en ik sitte ek tegearre op akro gym. Dat 
is in kombinaasje fan turnen, dûns en akrobatyk. Jadith 
en ik foarmje in duo en dogge ek mei oan wedstriden. Wy 
traine twa of trije kear yn ‘e wike by SV Donkerbroek. By 
akro moatte je ek piramiden meitsje en dus moatte je inoar 

blyn fertrouwe kinne. Dat is net allinne by akro belangryk, 
mar ek binnen ús freonskip!

Freonskip is. . .
gekke dingen dwaan

Durk Langhout, 16, Wynjewâld

Aaron (15) en Fokke (15) binne twa fan myn bêste 
freonen. Wy sjogge elkoar op skoalle, mar ek 
nei skoaltiid. Dan dogge wy de gekste dingen. Sa 
hawwe wy lêsten foar € 6,50 in bernefyts kocht op 
de rommelmerk. Wy ha de fyts by my thús swart 
spuite en de felgen waarden griis. De fyts wie 
fansels fierstente lyts foar ús, dêrom hawwe wy 
mei stielen buizen besocht om it seal (zadel) en 
it stjoer te ferheegjen. Spitigernôch wurke dat 
net, mar wy hawwe wol in hiel soad lol hân! As 
ik myn freonen net hie, hie ik dy dei fêst foar de 
televyzje sitten. It is folle leuker om wat mei ús 
trijen te dwaan!

Freonskip is. . .
in suskegefoel

Marije Herder, 14, Haulerwyk

Sylvia (16) is ien fan myn bêste 
freondinnen. Ik ha har op in 
spesjale manier kennen leard. Dat 
wie yn it swimbad. Sylvia wie in 
rôze earbel kwyt en dy fûn ik. Doe 
rekken wy oan ‘e praat en it klikte 

hiel goed. Dêrnei praten wy hieltyd 
wer ôf. Sylvia en ik hawwe altyd 

de grutste lol tegearre en it is altyd 
gesellich mei har. Om’t wy elkoar 
no sa faak sjogge, fielt it krekt as 
binne wy suskes.   

Nynke en Corina

Sylvia en Marije

Freonskip is . . .Freonskip is . . .Freonskip is . . .

Aaron, Durk en Fokke

Ûnder Marit, boppe Jadith
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Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

Traine, traine en nochris traine
By AV Heerenveen traine de jonges op tiisdei- en 
tongersdeitejûn oardeloere op de 400 meter baan. Peter 
Jan: ‘Wy rinne trije rûntsjes yn en dêrnei dogge wy wat rek- 
en strekoefeningen. Nei in stik as wat fersnellingsdrafkes 
is der in koart skoft. Dan drinke wy wat of geane nei it 
húske ta. Dêrnei dogge wy it haadprogramma. Dat is hiel 
ferskillend. It binne ynterfaltrainingen fan 200, 400 of 
soms 1000 meter. Meastal ynterfal ekstinsyf en soms 
yntinsyf, mar it moat wol in training bliuwe.’

Sjoch foar mear ynfor-

maasje oer it hurddraven 

fan Peter Jan en Geert op: 

www.avheerenveen.nl 

of www.milafriesland.nl.

Eins soenen je sizze kinne dat de 
skiednis him werhellet. Jierren lyn 
draafden har heiten, Roel de Jong en 
Harry Jorritsma, ek al tsjin elkoar. Beide 
jonges wolle harren heit hiel graach 
opfolgje yn de top fan it hurdrinnen. En 
as it in bytsje kin wolle se nóch better 
wurde. ‘Ik wil de persoonlijke records 
van mijn vader verbeteren’, seit Geert 
beret (vastberaden). 

Wat oars as fuotbal
It sil dy net fernuverje dat de beide 
jonges grut wurden binne yn in sportive 
húshâlding. Peter Jan: ‘Neist ús heit 
docht ek myn sus Anniek (18) oan 
hurddraven. Sels draafde ik as jonkje 
fan fjouwer al foar de grap mei by de 
Joustermerkeloop. Fanôf myn achtste 
bin ik serieus begûn te hurddraven. Op 
myn njoggende draafde ik myn earste 
echte wedstryd.’ Peter Jan kombinearre 
it hurddraven hiel lang mei fuotbal, mar 
sûnt er op de middelbere skoalle sit, docht 
er allinne noch mar oan hurddraven.

Hoewol’t Geert syn âlders al jierrenlang 
hurddrave, fûn hy der sels earst neat 
oan. ‘Ik heb wel eens op atletiek 
gezeten en ik deed ook aan voetbal en 
wielrennen. Twee jaar geleden nam 
mijn vader me voor het eerst mee 
naar een training van AV Heerenveen. 
Sindsdien vond ik hardlopen gelijk 
leuk.’ Foaral troch de wedstriden fûn 
Geert it hieltyd leuker wurden. ‘Tot nu 

toe gaat het wel makkelijk en ik word 
ook nog steeds beter.’

Sa heit sa soan
Peter Jan en Geert hawwe de striid 
tusken harren heiten sels fansels net 
meimakke. Se kenne de ferhalen, de 
foto’s en de kranteknipsels fan doe wol. 
Beide heiten fine it fansels fantastysk 
dat har soannen letterlik itselde dogge. 
It is sels sa dat Geert op deselde wize 
as heit Harry draaft en dat Peter Jan 
krekt lykas heit Roel in earmbeweging 
fansiden makket ûnder it draven. ‘Dat is 
noch in ferbetterpuntsje’, bekent Peter 
Jan laitsjend. ‘Wannear’t ik achter ús 
heit draaf, nim ik dat ûnbewust fan him 
oer. Om minder enerzjy te ferspillen 
by it draven, moat ik myn earms just 
mear fan foaren nei achteren lâns myn 
boppelichem bewege.’

Geert hat it lichtdraven fan syn heit 
oernommen. ‘Mijn vader is hard loop-
trai ner en geeft clinics lichtlopen. 
Daarbij loop je op speciale schoenen 
die bijna niets wegen en waar ook geen 
profiel op zit. Het is bijna alsof je op 
blote voeten loopt.’ Fierder moatst dyn 
draaftechnyk wat oanpasse en foaral 
op de foarfoet delkomme yn plak fan 
op de hakke. Geert: ‘Ik deed mee aan 
de eerste clinic en het ging meteen heel 
goed. Ik loop op de baan wel eens met 
spikes, maar eigenlijk loop ik altijd op 
lichte schoenen.’

Op sneontemiddeis dogge 
Peter Jan en Geert mei oan de 
saneamde Mila jeugdtraining 
yn de bosken fan Oranjewâld. 
Goede jonge hurd dravers fan 
ferskillende ferie ningen traine 
dan mei-elkoar. Peter Jan fynt 
it leuk om yn it bosk te trainen. 
‘Yn ‘e winter is der in Frysk 
crosscircuit. Dêr doch ik altyd oan 
mei. Dan draafst yn Ljouwert, 
Steenwijk of Bakkefean en de 
trije bêste prestaasjes telle mei 
foar it klassemint.’ Ek op de baan 
draaft de Jouster it leafst koarte 
ôfstannen. By it net-offisjele NK 
foar D-jeugd draafde hy op de 
1000 meter in PR fan 3.05.40. 

Ek Geert draaft sûnt koart by 
Mila. ‘Dat vind ik erg leuk, vooral 
omdat je daar wat langer loopt 
dan tijdens de baantrainingen. 
Ik ren liever 5 kilometer dan 1 
kilometer.’ Útdagingen genôch 
foar de beide hurddravers. Goede 
tiden delsette en dan foaral 
flugger as harren heit!  

Mila Jeugdtraining

Dit sportportret stiet yn it teken fan hurddraven. Peter 

Jan de Jong (13) út De Jouwer en Geert Jorritsma (15) út 

Snits traine beide by AV Heerenveen en drave soms ek 

wol wedstriden tsjin elkoar. By de Joustermerkeloop 

yn septimber koe Geert mar krekt winne fan 

Peter Jan. ‘Takom jier pak ik myn kâns, want dan 

moat Geert yn in oare kategory meidwaan.’ 

Peter Jan en Geert
 drave hurd! 

Peter Jan en Geert
 drave hurd!   

  T r a i n i n g s t e r m e n

Ynterfaltraining :   training dy’t bestiet út snellere stikken dy’t ôfwiksele wurde troch in 
pauze dy’t aktyf (rinnend of dribbeljend) trochbrocht wurdt

Ekstinsyf :   lege belesting, in protte werhellings en koarte pauzes
Yntinsyf :  hege belesting en langere pauzes, ôfhink lik fan de wurgens (net 

geskikt foar begjinnende dravers)
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Gaga’s Masterpiece

 
W

y binne al hiel wat wend as it om Lady Gaga’s 

kleanstyl giet. M
ar dit kear is it wol in hiel bysûnder 

gefal. De spesjale jurk dy’t foar har ûntwurpen is 

hyt ‘The M
asterpiece’. It is in jurk dy’t bestiet út 

in soart fan turnpakje mei in gigantyske sleep. It 

unike is dat op de sleep foto’s fan fans steane. Dy 

koenen de fans opstjoere by in kampanje fan it 

make-up merk M
AC. De ‘Viva Glam Campagne’ jout 

de opbringst oan it aidsfûns. In geweldich idee! De 

jurk is ûntwurpen troch stylist Nicola Fomichetti. 

Sy hat de foto’s út alle tûzenen ynstjoeringen 

útsocht en ferwurke yn Gaga’s masterpiece. 

Ne-Yo grutske heit!

 
Yn LinKk 1 koenen jim lêze dat Beyoncé en Jay-Z 

in berntsje ferwachtsje. De twa binne sa wiis mei 

it berjocht! M
ar ek Ne-Yo kin syn gelok net op. Op 

9 oktober waard hy foar de twadde kear heity. De 

sjonger krige in jonkje: M
ason Evan Smith. M

ason 

is it lytse broerke fan M
adilyn Grace fan 1 jier. Heit 

sei doe oer de berte fan dochter M
adilyn: ‘Ik bin 

fereale west, mar dizze leafde is in gefoel dat ik 

noch noait earder field ha. Krekt as bin ik foar it 

earst yn love.’ Ne-Yo is no dus foar de twadde kear 

yn love mei sa’n moaie sûne soan! Lokwinske!  
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Ne-Yo grutske heit!

 
Yn LinKk 1 koenen jim lêze dat Beyoncé en Jay-Z 

in berntsje ferwachtsje. De twa binne sa wiis mei 

it berjocht! M
ar ek Ne-Yo kin syn gelok net op. Op 

9 oktober waard hy foar de twadde kear heity. De 

sjonger krige in jonkje: M
ason Evan Smith. M

ason 

is it lytse broerke fan M
adilyn Grace fan 1 jier. Heit 

sei doe oer de berte fan dochter M
adilyn: ‘Ik bin 

fereale west, mar dizze leafde is in gefoel dat ik 

noch noait earder field ha. Krekt as bin ik foar it 

earst yn love.’ Ne-Yo is no dus foar de twadde kear 

yn love mei sa’n moaie sûne soan! Lokwinske!  

Too Cute: Sophia en Rosie

 
Too cute! Yn The Ellen DeGeneres Show wienen twa 

famkes fan 8 en 5 te gast: Sophia en Rosie. Harren 

mem hie in filmke op You Tube setten. It wie in cover 

fan ‘Super Bass’ fan Nicki M
inaj. It famke fan 8 wie 

sá goed, dat it filmke mear as 6 miljoen kear besjoen 

waard! Reden genôch om de mokkeltsjes út te noegjen 

foar de sjo. Fansels mochten sy noch in kear optrede 

mei it nûmer en by dat ‘konsert’ kaam Nicki sels it 

poadium oprinnen. De famkes lieten it optreden foar 

wat it wie en fleagen har om ’e nekke. Se woenen har 

net mear los litte. Úteinlik hawwe se it ferske mei syn 

trijen ôfmakke. Sa skattich! Sjen? Tsjek You Tube en 

tik yn: Adorable girls cover Nicki M
inaj on Ellen.
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Is Drachten in doarp of in stêd?
Drachten hat noait stedsrjochten krigen, dus it is eins in doarp. 
Mar it is wol sa grut as in stêd en der is ek fan alles.

Wat is der allegearre te rêden dan?
No, it sintrum is bêst wol grut mei in soad winkels. It is altyd 
gesellich, want in protte minsken fan de doarpen om Drachten 
hinne komme hjir te winkeljen. Ek ha wy hjir in grut swimbad: 
De Welle. Dêr gean ik wolris hinne mei myn freondinne Sharon, 
dy wennet ek yn Drachten. En der is in moaie bernebuorkerij, De 
Naturij, en Yankee Doodle fansels.

Wat is Yankee Doodle?
Dat is in restaurant yn Amerikaanske styl. Kinst dêr sels dyn iten 
fan it buffet pakke. Meist dus sels witte watst nimst en hoefolle. 
It is hiel geskikt foar bern, want der binne boartersplakken en der 
is sminken en sa.

Se is berne yn sikehûs Nij Smellinge, hat 

yn Drachten op de basisskoalle sitten, 

sit no op Singelland Het Drachtster 

Lyceum yn de brêgeklasse en se wennet 

yn wenwyk Burmaniapark. Jarna 

Bruinsma (12 jier) wit dus wol it ien 

en oar oer Drachten te fertellen. 

1312

Oer Drachten 

Drachten is yn de 17e ieu ûntstien út de doarpkes 
Noorder-Dragten en Zuider-Dragten dy’t oan it rivierke 
de Drait of Dracht leine. It gebiet om Drachten hinne wie 
ryk oan heechfean. Foar it ôffieren fan de turf, dy’t út it 
fean helle waard, waard de Drachtster Kompanjonsfeart 
groeven.
Kwa oantal ynwenners – sa’n 45.000 - is Drachten, nei 
Ljouwert, it twadde plak yn Fryslân. 
Sûnt 1950 hat Drachten in fabryk fan it Nederlânske 
elektroanikaconcern Philips, dêr’t se de wrâldferneamde 
Philishave-skearapparaten meitsje. It fabryk hat der 
foar soarge dat Drachten bot groeid is yn de jierren ’50 
en ’60. Al it personiel fan Philips kaam nammentlik yn 
Drachten te wenjen.  

Tekst en byld: A
ns W

allinga
Tekst en byld: A

ns W
allinga

Hast wolris yn teater De Lawei west?
Ja, bêst wol faak. De earste kear wie doe’t ús direktrise fan 
de basisskoalle mei pinsjoen gie. Wy ha dêr doe in hiel grut 
feest hân. Fierder ha we in pear kear nei in mearke (sprookje) 
ta west en wy ha mei de klasse ek noch meidien oan it Frysk 
sjongfestival yn De Lawei.

Hast ek famylje yn Drachten te wenjen?
Ús pake en beppe fan ús mem har kant wenje net sa fier 
fan ús ôf. Ús beppe sammelet trouwens âlde foto’s en 
aansichtkaarten fan Drachten. Ik fyn it leuk om dy âlde 
plaatsjes te besjen. Op de foto’s steane in protte pleatsen 
(= boerderijen). Dy steane hjoed de dei net mear yn Drachten. 

Peije (1879–1941)
Midden yn it winkelsintrum fan Drachten, op de krusing 
fan de promenaden by it kariljon, stiet it brûnzen stânbyld 
fan Freerk de Jong. By it folk better bekend as Peije Rasp. 
Dizze lêste echte spylman swalke hast fjirtich jier troch 
de Wâlden. Hy song en spile op in âlde lûkharmoanika 
op strjitte, yn kroegen en op brulloften. Ien kear yn it jier 
wurdt yn Drachten it strjitfestival Peije Dei holden. 

Bekende Drachtsters

Ferry Doedens
Ferry is op 17 juny 1990 berne yn Drachten. 
Al op jonge leeftyd docht bliken dat Ferry 
in artistyk talint is. Hy hat al fan alles 

by de ein hân. Sa is er bygelyks 
yn 2006 winner wurden fan it 
Nederlânsk kampioenskip Levende 
Standbeelden yn Arnhem. Mar hy 
is benammen bekend wurden troch 
syn rol fan Lucas Sanders yn Goede 
Tijden Slechte Tijden. 
En op 11 septimber fan dit jier 
waard Ferry keazen ta Celeb Boy of 
the Year 2011 troch Fancy-lêzers.

Gurbe Douwstra
Hy is berne yn Drachten op 17 febrewaris 
1954. Gurbe wurket part-time by Omrop 
Fryslân as radiopresintator fan ferskate 
muzykprogramma’s, sa as ‘Muzyk yn 
bedriuw’ en ‘Radio Froskepôle’. Neist 

syn wurk by de Omrop 
is er ek Frysk sjonger en 
lieteskriuwer.  Syn nûmer 
‘Cliffs of Moher’ stiet al trije 
jier efterinoar op nûmer ien 
yn de Fryske top 100.  

Jarna is DrachtsterJarna is Drachtster

groeven.
Kwa oantal ynwenners – sa’n 45.000 - is Drachten, nei 
Ljouwert, it twadde plak yn Fryslân. 
Sûnt 1950 hat Drachten in fabryk fan it Nederlânske 
elektroanikaconcern Philips, dêr’t se de wrâldferneamde 
Philishave-skearapparaten meitsje. It fabryk hat der 
foar soarge dat Drachten bot groeid is yn de jierren ’50 
en ’60. Al it personiel fan Philips kaam nammentlik yn 
Drachten te wenjen.  
en ’60. Al it personiel fan Philips kaam nammentlik yn 
Drachten te wenjen.  
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Fryslân fiert feest. Wol 

sechtich dagen lang! 

Witst wêrom? Om’t it op 

16 novimber 2011 sechtich 

jier lyn is dat Kneppelfreed 

plakfûn. Wat? Kneppelfreed? 

Ja, ‘knuppelvrijdag’. Op dy 

freed yn 1951 barde der yn 

Ljouwert wat nuvers. Troch 

dat barren krigen de politisy 

yn Den Haach yn ‘e gaten dat de 

Fryske taal in serieuze saak wie.  

Fryske taal in serieuze saak wie.  

Wolsto mear witte fan 

Kneppelfreed? Sjoch nei it 

filmke op www.11en30.nu. 

Wolst mear witte fan it sechtich 

dagen duorjende Keppelfeest? 

Surf nei www.keppelje.nl. 

16 novimber 2011 sechtich 

jier lyn is dat Kneppelfreed 

jier lyn is dat Kneppelfreed 16 novimber 2011 sechtich 

jier lyn is dat Kneppelfreed 

Fryslân fiert feest. Wol 

Fryslân fiert feest. Wol 

sechtich dagen lang! 

Witst wêrom? Om’t it op 

16 novimber 2011 sechtich 

  

Op 16 novimber 1951 hufte de plysje 

foar it gerjochtsgebou yn Ljouwert op 

omstanners yn. De plysje brûkte dêrby 

gummykneppels. Dy kneppels ha der dus 

foar soarge dat dy freed no bekend stiet 

as ‘Kneppelfreed’. Mar wêrom ûntstie der 

rûzje mei de plysje? Dat is in wat langer 

ferhaal. 

Wat der oan foarôf gong

It ferhaal begjint by twa sjoernalisten. Dat 

wienen Fedde Schurer, haadredakteur 

fan de Heerenveense Koerier en Tsjebbe 

de Jong, redakteur fan it Bolswarder 

Nieuwsblad. De beide sjoernalisten 

hienen yn in artikel in Ljouwerter 

rjochter beledige. Dy rjochter hie yn 

‘e rjochtseal in fertochte dy’t Frysk 

prate, de gek oanstutsen. De fertochte 

moast mar Nederlânsk prate. Schurer 

en De Jong wienen it dêr net mei iens 

en skreaunen der in artikel oer foar de 

krante. Yn dat artikel brûkten se net al 

te aardige wurden. It gefolch wie dat de 

Ljouwerter justysje in klacht yntsjinne 

tsjin de sjoernalisten. En dus moasten de 

beide mannen foar de rjochter ferskine. 

Dat wie eins ek wat Schurer woe, want hy 

wist fan de anty-Fryske ynstelling fan de 

Ljouwerter justysje. Schurer woe mei de 

rjochtsaak berikke dat dy anty-Fryske 

ynstelling feroarje soe.  

Fjochtpartijen!

Der kamen op de dei fan de rjochtsaak 

noch mear minsken nei Ljouwert ta. 

Dat wienen minsken dy’t achter Schurer 

en De Jong stienen. Der kamen ek in 

soad sjoernalisten op de saak ôf. Mar 

net elkenien mocht de rjochtseal yn, 

want de rjochtssaak waard hâlden yn 

in lyts sealtsje. De oanhingers moasten 

dus bûten op it plein stean bliuwe. 

Dat fûnen se net leuk en dus begûnen 

se te protestearjen. De plysje besocht 

de minsken út inoar te driuwen mei 

kneppels, in wetterkanon en in motor. 

Dat rûn fansels út ‘e hân. Der ûntstienen 

fjochtpartijen tusken minsken en plysje. 

Der rekken in stik as wat minsken licht 

ferwûne. Nei in healoere ferdwûn de 

motorplysje en waard it wer wat rêstiger 

op it plein.        

Gefolgen foar de Fryske taal

Foar de Fryske taal hat Kneppelfreed fan 

grutte betsjutting west. De parse bestege 

in soad oandacht oan Kneppelfreed. Ek 

hiel wat Nederlânske sjoernalisten krigen 

klappen fan de plysje. De kranten stienen 

de oare deis fol mei koppen lykas: ‘De slag 

op het Zaailand’ en ‘Leeuwarder politie 

met gummiknuppels en brandspuit 

tegen het publiek’. Kneppelfreed soarge 

dus yn it hiele lân foar lilkens. De Friezen 

krigen dêrom sympaty fan in soad 

Nederlanners. Dêr skrok de Nederlânske 

polityk fansels fan. Om nije opstannen 

foar te kommen, wurken se mei oan 

de ferbettering fan de posysje fan de 

Fryske taal. Sa waarden der yn 1955 

twatalige skoallen tastien en sûnt 

1956 mei der yn ‘e rjochtseal Frysk 

praat wurde. Kneppelfreed smiet 

dus hiel wat op foar it Frysk! En 

dêrom fiere wy no feest!   

Tekst: M
arrit de Schiffart



Wurdlist
Muoike  - tante
Slúf - envelop
Finzenis - gevangenis
Wylst  - terwijl
Azem - adem
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De brief
‘Hjir hast in doaze mei âlde foto’s, 
fermeitsje dy dêr mar even mei.’ 
Grmpf, hy moast dochs mei om te 
sjouwen? No sit er hjir yn it hûs 
fan syn krekt ferstoarne beppe mei 
in doaze âlde rommel op ’e skoat, 
wylst syn heit en muoikes glêzen, 
boarden en tegeltsjes mei nuvere 
spreuken yn doazen dogge. Foar 
de kofje net eamelje, wa betinkt 
dat no? No ja, hy sil net seure, heit 
hat it al swier genôch. Jelle pakt in 
steapeltsje foto’s en sjocht muoikes 
mei hiel nuver hier en minsken 
wêrfan’t er gjin idee hat wa’t it 
binne. Dan falt syn each op in 
slúf. Der sit in brief yn. Hy sjocht 
om him hinne, mar syn heit en de 
muoikes diskusjearje noch hieltyd 
oer watfoar pantsje by watfoar 
kopke heart. Jelle nimt de brief út 
de slúf en begjint stikem te lêzen.

‘Bêste heit en mem, ik wol jim witte 
litte dat it goed mei my giet. Wy 
krije goed te iten, meie in pear kear 
deis nei bûten en kinne hjir sels 
wurkje. Ik set knipers yn inoar. 
Dat is saai wurk en it fertsjinnet 
net in soad, mar dan giet de tiid 
wol wat hurder. It liket eins net 
iens op in finzenis. Der sitte ek 
gjin traaljes foar de ruten.’

Traaljes? Finzenis!? Gau siket er 
op de achterside fan de brief nei de 
namme fan de skriuwer. ‘Siemen’, 
Jelle skrikt, dat is syn heit! Hy 
sjocht om ’e hoeke fan ‘e doar en 

besjocht syn heit ris goed. Wat soe 
er dien ha? Ien fermoarde? In auto 
stellen? Hy lêst fierder, mar krekt 
dy ynformaasje stiet der net yn. 

‘Jelle, helpst even mei te 
sjouwen’, klinkt it dan út de 
wenkeamer. Hy skrikt derfan en 
frommelet de brief gau yn syn 
bûse. Letter mar ris googleje… 

Thús siket er it hiele ynternet ôf, 
mar hy kin der neat oer fine. Hy wol 
en sil der efter komme, mar hoe? 
Heit it op de man ôf freegje doart 
er net, dan mar mei in omwei.
As mem bûten de wask ophinget, 
freget Jelle in bytsje skruten 
hoe’t knipers eins makke wurde.

‘Dêr ha se fêst wol ien of oare 
masine foar’, antwurdet mem.

‘Ja, no wol, mar hoe gong dat 
froeger?’, besiket Jelle.

‘Wêrom wolst dat eins witte?’
‘Ehm, ik wol in sprekbeurt oer 
knipers hâlde, liket my machtich 
ynteressant’, betinkt Jelle gau 
wylst er sjocht dat er wei wurdt.

Plan B dan mar. Yn syn aginda 
skriuwt er wannear’t der 
finzenisfilms op ‘e televyzje 
binne. The green mile, Escape 
from Alcatraz. Ah, ek noch in 
dokumintêre oer World’s Toughest 
Prisons, klinkt goed! O, en Prison 
Break fansels! Nei it sjoernaal 
feroveret er de ôfstânsbetsjinning 
en zapt nei de earste finzenisfilm. 
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Tekst: Breggina van der Ploeg en A
tsje de V

ries

Wurdlist
Muoike  - 

Jelle stelt syn heit allerhanne 
fragen, mar dy bromt dat er der net 
hieltyd trochhinne prate moat.
Dan, wiken letter, de finzenisfilms 
komme him de noas hast út, freget 
er by de safolste ôflevering fan 
Prison Break oft it der yn in echte 
finzenis ek sa om en ta giet.

‘Ah nee jong, dat is allegear film’, 
antwurdet syn heit, mar hy 
skrikt fan syn eigen wurden.

‘H-hhh-hoe wit heit dat?’, 
stammeret Jelle.

‘Ik moat it dy dochs in kear fertelle’, 
hy wachtet even en sjocht mem oan. 
Dy knikt. ‘Jelle’, begjint er wer, ‘ik 
ha yn de finzenis sitten doe’tsto 
der noch net wiest.’ Jelle hâldt syn 
azem yn en sjocht syn heit mei 
grutte eagen oan. ‘Ik hie net sokke 
bêste freonen, se stielen wolris 
wat. Ik woe der neat fan witte, mar 
op in dei hienen se ien nedich om 
in auto te bestjoeren. Se ha my 
oerhelle. Ik sette se út foar in bank 
en wachte oant se werom kamen. 
Mar se kamen net, ja, folle letter en 
mei de hânboeien al om! Ik wie te 
bang om fuort te riden en sa belâne 
ik ek achter yn in plysje-auto. Ik 
hoegde gelokkich net hiel lang nei 
de finzenis. Ik fûn it der ferskriklik.’

‘O, dat wie oars net út dy brief op 
te meitsjen’, flapt Jelle der út.
Heit begjint te laitsjen. ‘Dêrom 
begjinst der no ynienen oer, do 
hast yn beppe har spul myn brief 
fûn! Dat se dy al dy tiid bewarre 

hat! Ik woe net dat pake en beppe 
har soargen makken, dêrom skreau 
ik mar dat it net in echte finzenis 
wie, al wie it dat fansels wol.’ 

‘En dy knipers?’
‘Ja, dat is echt wier, dy makken se 
froeger yn de finzenis. No ha se dêr 
in masine foar, mar boartersguod 
meitsje se der noch wol hieltyd.

‘H-hhh-hoe wit heit dat?’
‘Ja sis, tinkst dochs net dat ik in 
krimineel bin!?’, knypeaget heit. ‘Ik 
fûn it al slim genôch dat ik ien kear 
in finzenis fan binnen sjoen ha. Dat 
fan dat boartersguod seach ik lêsten 
yn sa’n ynteressante dokumintêre 
dy’tsto sa graach sjen woest…’



Dance 4 Life!
Wêrom fine jim Dance 4 Life sa wichtich?
Wy fine it belangryk om’t Dance 4 Life der foar soarget dat de sykten hiv en aids 
ferdwine. Troch Dance 4 Life wurdt it oantal pasjinten yn elk gefal minder.  

Wat ha jim dien om jild yn te sammeljen?

Wy hawwe yn ús doarp flessen ynsammele. Fierder ha wy yn Boalsert op 
Bolletongersdei op ‘e merk stien om guod te ferkeapjen. Op 11 novimber stiet de 
hiele skoalle yn it teken fan Dance 4 Life. Dan organisearje wy mei de hiele klasse 
noch in aksje. 

Hoefolle jild ha jim as skoalle ynsammele?

Dat is noch net bekend om’t it projekt noch net foarby is. Wy moatte eins alle trije 
minimaal € 50,- ynsammelje, want dan meie wy nei it Dance 4 Life feest yn de 
Heineken Music Hall yn Amsterdam! Op dat feest wurdt bekend makke hoefolle 
jild de Nederlânske en de bûtenlânske skoallen ynsammele hawwe. Wy geane dus 
krekt sa lang troch oant wy dêr hinne meie! 

Op it Marne College yn Boalsert 

hawwe de learlingen it smoardrok. 

Se sammelje jild yn foar Dance 

4 Life. Berber Speerstra, Anouk 

Koster en Welmoed van der 

Woud binne bloedfanatyk!

Sietske, Joukje en Rikus fine it leuk 
om in trijeling te wêzen. Rikus: 
‘It is altyd hiel gesellich, wy 
binne echt oan elkoar 
hechte. Mar ek ús oare 
broerke, Johannes, 
heart der hielendal by. 
Wy hawwe in soad lol 
mei ús fjouweren. 
Dochs tink ik dat 
Sietske en Joukje 
noch ‘closer’ mei 
elkoar binne as mei 
my.’ Dêr binne de
beide suskes it mei 
iens. Sietske: ‘Wy 
binne behalve suskes 
ek freondinnen. 
Dat komt om’t ús 
karakters ek op elkoar 
lykje. Rikus is wat 
rêstiger as wy. Joukje 
en ik hawwe ek deselde 
freonen. Hiel handich, want 
jierdeifeestjes fiere wy tegearre. It 
skeelt fansels ek dat wy beide famkes 
binne. Wy beprate frouljussaken. Dêr wol 
Rikus neat mei te krijen hawwe!’ 
‘Nee, dat kloppet’, fertelt Rikus. ‘Ik bin hiel wiis mei myn 
suskes en soe se ek foar gjin goud kwyt wolle, mar ik hoech 
net áltyd by se te wêzen. As ik problemen ha, praat ik 
dêr earder mei in freon 

Tekst  en byld: M
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oer. Sietske en Joukje sykje elkoar dan 
op.’ Sterker noch, Sietske en Joukje 

misse elkoar echt as se elkoar 
in skoftke net sjoen hawwe. 

Joukje: ‘Ferline wike wie 
Sietske in wike fuort, dan 

bin ik hiel bliid as ik har 
wer sjoch. Ik ha har mei 
de scooter fan it stasjon 
helle. Wy ha de hiele rit 
nei hûs oan it bypraten 
west!’ 

Scooterûngelok

Der wurdt wolris sein 
dat mearlingen net 

allinne genetyske sibben 
binne, mar elkoar ek mear 

as normaal oanfiele. As der 
wat slims mei de iene bart, 

fielt de oare dat. Jildt dat ek 
foar Sietske, Joukje en Rikus? 

‘Nee’, seit Joukje. ‘Sietske hat ris 
in scooterûngelok hân. Se moast 

nei it sikehûs foar in haastoperaasje 
(spoedoperatie) oan ‘e earmtakke. Ik sliepte 

doe by in freondinne en hie myn telefoan út. Pas 
de oare deis seach ik dat ik tsien oproppen mist hie. Ik hie 
dus neat yn ‘e gaten hân!’    

Eigen libben

De trijeling hat oant de twadde klasse 
fan de middelbere skoalle by elkoar yn 
‘e klasse sitten. Dêrnei gong Joukje 
nei it VWO en Sietske en Rikus nei 
de HAVO en kamen se yn aparte 
klassen telâne. ‘Dat wie wol in goed 
ding’, fertelt Sietske. ‘Wy bouwe in 
eigen libben op. Al kinne wy fansels 
net sûnder elkoar!’

Neiste famylje, dat binne dyn heit en mem, broers of suskes. Dochs kin it nóch tichter by. 

Sietske, Joukje en Rikus binne in trijeling! En dat fine se hiel gesellich!

18 1918 19

Namme:     Sietske,  Joukje en 

     Rikus Beiboer

Leeftyd:      18

Wenplak:      Kollumersweach

Leukste herinnering:    út te fytsen op de 

     ‘driewieler’-fyts, dêr 

     sieten wy mei ús

     trijen  en ús mem op

Binne net goed yn:    keamer opromje!

Ien, twa, trijeling!Ien, twa, trijeling!



Nederlânske band yn FIFA 12
FIFA 12 is út. De nijste ferzje fan dit fuotbalspultsje hat in pear 
fernijingen. Sa kinne spilers troch Precision Dribbling krekter 
dribbelje. En Tactical Defending helpt om makliker te ferdigenjen. 
De Nederlânske band The Medics is hielendal bliid mei FIFA 12, 
want har single City is de titelsong fan it spultsje. Gitarist Ricardo 
Jupijn: ‘Het eerste voetbalspel dat ik kocht was FIFA 96. Ik speel 
het dus al sinds mijn zevende! Het is te gek om nu zelf in het spel 
te zitten.’ FIFA-spilers kinne de nûmers út it spultsje faak hielendal 
út ‘e holle. Dêrom is it ekstra bysûnder dat der no in nûmer fan in Nederlânske band op stiet!

4D bioskoop
Yn Súd Korea binne in oantal 4D bioskopen. Wat? 4D? Ja, dêr sjochst dus 
films yn de fjirde diminsje. Dat is in 3D film mei ‘echte’ effekten. Sa kin 
it wêze dat dyn stoel meiskoddet yn in achterfolgingssêne. Of dat der 
wetter yn dyn gesicht blaasd wurdt as it reint yn de film. Of dat de hiele 
bioskoopseal nei reek rûkt, om’t der brân is op it wite doek. In film wurdt 
dan dus wol hiel echt! Hjirneist sjochst hoe’t sa’n 4D bios derút sjocht. 

Justin Bieber bringt krystnûmer mei Usher
‘Ik bin krekt klear mei it opnimmen fan myn krystalbum’, twittere Justin Bieber 
lêsten. ‘En it is offisjeel: myn grutte freon Usher sjongt op dy cd mei my!’ It nije 
album fan Justin Bieber leit yn novimber yn de winkels. De opbringst giet nei 
in goed doel. It is net hielendal tafallich dat hy mei Usher sjongt. Doe’t Justin 
14 wie, tekene er in kontrakt by in mediabedriuw dêr’t Usher mei-eigener fan is.     

Te
ks

t:
 M

ar
ri

t d
e 

Sc
hi

ff
ar

t

Kompjûterspultsjes: goed foar de ûntwikkeling 
Der sitte foaral positive kanten oan gamen, sa stelt Verslavingszorg Noord 

Nederland. Fan alle 14-jierrigen yn Nederlân is mear as in tredde alle 
dagen oan it gamen. 1,2 prosint fan dy jongerein krijt problemen trochdat 

se sa faak game. De rest hat allinne mar foardielen fan it kompjûterjen. 
Sa befoarderje kompjûterspultsjes de kreativiteit en de ynteraksje. Ek 
helpt it foar de selsdissipline en de selsstannichheid. Wy kinne lekker 

gamen bliuwe dus! Net tefolle en te faak, want út oare ûndersiken blykt 
wer dat gamers faak dikker en minder sûn binne as net-gamers. 

Wat Wurd It?
Hasto ‘m al? De Praat mar Frysk-app? Hy hjit ‘Wat Wurd It?’. It is in handich 

wurdboek. De applikaasje set wurden foar dy oer fan it Nederlânsk nei it Frysk 
en oars om. Ast net witst hoe’t in wurd yn it Frysk útsprutsen wurde moat, 
kinst it wurd as lûdsbestân ôfspylje. Fierder krijst alle dagen it wurd fan de 

dei. De Wat Wurd It-app is te krijen foar Iphone, Blackberry en Androïd. Hasto 
gjin smartphone? Surf dan nei praatmarfrysk.nl/watwurdit.php. Dêr kinst 

ek gewoan achter dyn pc dyn miening jaan of nije wurden ynstjoere.  
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