
Sjueryrapport 2013 

De sjuery hie de drege taak om út 126 stikjes de bêste te sykjen. Oer it algemien is de kwaliteit fan de 

Fryske stikjes goed.  Echt minne stikjes, fan it raast oan de protters, dy stikjes binne wy net 

tsjinkommen. 

Foar de minsken dy’t noch wol wat ferbetterje wolle hat de sjuery in stikmannich tips: 

Let goed op de tiidwurdsfoarmen en dan benammen op de d’s en t’s by mulwurden en 

persoansfoarmen. Yn de praktyk is it omtrint gelyk oan it Nederlânsk. . 

Tink der fierder om dat lange sinnen de dúdlikheid net ten goede komme. En komma’s en oare 

lêstekens meitsje it de lêzer makliker.  

Der wie in grut ferskaat oan stikjes: kollums, fraachpetearen, ferslaggen fan aktiviteiten of ferienings. 

De sjuery hat in kar makke foar de nominaasje út stikjes fan foarneamde kategoryen. Fierders wienen 

der:  persoanlike observaasjes fan de natoer of oare saken en in hiele protte stikjes fan minsken dy’t 

harren sels foarstelle oan it doarp. Allegearre saken dy’t echt yn in doarpskrantsje thúshearre. 

Dan no oer de trije nominearren: 

Deel, like en win út De Baarder Kat, Baard 

Fan dizze skriuwer wie der noch in kollum dy’t ús oanspruts mar dizze fûnen we krekt wat better. It is 

in kollum oer it stimmen foar de weriendieling fan de gemeente; in skerpe, iroanyske kollum,  sa’t in 

kollum wêze moat. En wat we foaral hiel aardich fûnen: it ferhaal is rûnbreide. 

In sitaat 

Grutte tv-shows wêryn’t Jan Hagel bepale mei wa oft it bêste sjonge, dûnsje, koekebakke of fan de 

rûtsbaan rûgelje kin. En it moaiste fan alles is dat dit kin sûnder der in sprút ferstân fan te hawwen. 

Wat in genot, jo kinne mar raak stimme! 

Goeie foarnimmens út Mandeguod, Mantgum 

Der binne in protte stikken foarbykommen dêr’t in petear hâlden wurdt oer it wurk of hobby. Dit stik 

foel op omdat it in deeglik stik is omtrint sûnder flaters. Mar tagelyk foeget de skriuwer der in 

persoanlike noat oan ta, en dat tilt it even boppe it gewoane út. 

In sitaat 

En wês net bang dat de lessen te dreech binne, of dat jo kondysje der noch net oer kin: by in protte 

oefeningen jout Marian in makliker ferzje oan. As ik mei de pilates-les op myn matsje lis te 

spinpoatsjen meitsje ik dêr faak ek tankber gebrûk fan. Foldocht my skoan… 

Oan swingend damseizoen kaam wer in ein út De Hiele Toer, Jorwert 

Wa’t wolris in ferslach skriuwe moat foar in feriening wit hoe dreech it is om dit op in aardige manier, 

sûnder al tefolle opsommingen te dwaan. Dizze skriuwer is it slagge! In hiel persoanlik ferslach mei in 

knypeach. 



In sitaat 

Koartsein, wy wiene hjir tsjûge fan in stikje kulturele ferheffing ûnder it dammersfolk. Mar dat net 

allinnich. Dy muzikale lûden fan boppen soargen foar in soarte fan tinkfitaminen. Eins is der yn 

jierren net sa serieus damme as krekt dit seizoen. 


