
 

 

 

 

 

 

 

Eens in de twee jaar organiseert Rotary Nijehove Leeuwarden een dictee. En deze keer niet een 
gewoon dictee… een Dik2. Het eerste Tweetalige Dictee: simultaan, in het Nederlands en in het Fries, 
voor deelnemers die kiezen voor een van beide talen. Dit jaar wordt het dictee gehouden op 18 
november. Thema: de Elfstedentocht. 

 
Het wordt een feestelijke avond voor iedereen die Nederlands en Fries 
verstaat.  
De ‘Dik2tors’ zijn twee bekenden, schrijver/ rasverteller Hylke Speerstra en 
de Leeuwarder wethouder Cultuur Isabelle Diks. Zij 
dicteren om beurten een zin in het Fries (Speerstra) 
en het Nederlands (Diks). In de pauze worden 
lekkere hapjes en natuurlijk (luister-) boeken 
verkocht.  
 
De dictees zijn speciaal voor deze actie gemaakt door 
Speerstra samen met dicteespecialist Rob Kerkhoven 

en Tresoar-medewerker Teake Oppewal. Het nakijken en jureren gebeurt op 
een verrassende manier, die we nog niet verklappen; zeker is dat niemand 
bang hoeft te zijn voor zijn of haar ‘flaters’! 
 

De presentatie van Dik2 ligt in handen van niemand minder dan Sippy 
Tigchelaar, bekend schaatscoryfee, geliefd presentator van Omrop Fryslân, 
bestuurslid van de KNSB: zij zorgt er samen mét de voorlezers en het publiek 
voor, dat het niet alleen actief en leerzaam, maar ook nog eens een echt leuk 
avondje uit wordt. 
 
De opbrengst is voor het goede doel 
De opbrengst komt ten goede aan al diegenen – Friezen, Frieslandfans, 
schaatsfans, fans van de Friese taal en/ of het Friese verhaal,  die wel graag 
willen genieten van de rijke verhalen in het Fries, maar niet (meer) Fries 

kunnen lezen. Voor hen zijn luisterboeken een geweldig alternatief. Er is al een bescheiden aantal 
Friese luisterboeken verkrijgbaar*. Jammer genoeg is dit bijna onbekend. Rotary Nijehove komt 
hiervoor in actie, Dik2 is daar een onderdeel van.  
 
Het Luisterboek De Kâlde Krústocht 
Nijehove zorgt voor de productie van het Luisterboek De Kâlde Krústocht, voorgelezen door Hylke 
Speerstra zelf. Het boek, al verschenen in het Fries en het Nederlands, is geschreven ter gelegenheid 
van 100 jaar Vereniging De Friesche Elf Steden. 
De elf ijsverhalen nemen de lezer mee op een spannende winterreis. De schaatsen krassen en het ijs 
kraakt. Een hele eeuw glijdt voorbij. Onderweg leeft de lezer mee met de hoofdpersonen die op zoek 
zijn naar vrijheid, geluk en betere tijden. In elk verhaal liggen drama en humor dicht naast elkaar.  
 
Niet alleen de schilderkunst kent haar Hollandse meesters van het winterlandschap, in de literatuur is 
het rasverteller Hylke Speerstra die met zijn ijsverhalen een nieuwe werkelijkheid weet op te roepen. 
 

Dik2: Woensdag 18 november 2009, 19-22 uur, Stenden Hogeschool. 
*Zie voor meer Friestalige luisterboeken, voor jong en oud: www.audiofrysk.nl 



Startschot 14 oktober 
 

Op 14 oktober is de start van de campagne voor het Luisterboek en het Dik2. 
Dan is de feestelijke overhandiging van het eerste exemplaar van het 
luisterboek De Kâlde Krústocht, bij Tresoar, aan Klasina Seinstra, winnares 
van de laatste Elfstedentocht.  
 
Ook is er een ‘sneak preview’ van de film De Hel van ‘63, die in december in 
première gaat, van regisseur Steven de Jong. Ook een bijdrage van Tryater 
en een voordracht door Speerstra zelf staan op het programma.  
Genodigden zijn niet alleen mensen uit de wereld van de (Friese) taal en 
cultuur, maar ook prominente kopstukken van de Elfstedentocht. Natuurlijk 
hopen en rekenen we op veel publiciteit en véél kopers. 
 

 
Taaltocht,  december 2009 – maart 2010 
Dan zijn we er nog niet… Rotary Nijehove Leeuwarden zorgt ervoor dat er 
500 exemplaren van het luisterboek worden geproduceerd; nog geen enkel 
Friestalig luisterboek verscheen in zo’n hoge oplage. En we gaan het dan ook 
zelf ‘aan de man’ brengen! 
Met een soort roadshow, de Taaltocht, trekken we van december 2009 tot 
maart 2010 langs 11 verzorgingstehuizen om bij elk tehuis enkele 
luisterboeksets persoonlijk te overhandigen. Een ware Taaltocht!  
Hylke Speerstra zal daar ook voorlezen uit eigen werk. Het beloven 
geweldige avonden te worden – Speerstra verzamelt er ongetwijfeld nieuw 
materiaal voor zijn verhalen.   
 
Dik2-vrienden   
Rotary Nijehove werkt samen met organisaties die alle al actief zijn op dit 
terrein en een enorme bijdrage aan het project leveren.  
Organisaties, die de Friese taal en cultuur tot een van de hoofddoelen 
hebben, en organisaties die zich inzetten voor de bevordering van lezen en 
literatuur in het algemeen.  
 
Ook sponsoren dragen bij aan het project. Wilt u ook sponsor worden? 
Stort een bijdrage op rekening 12.75.55.250 van RC Nijehove Leeuwarden, o.v.v. Dik2 

Meedoen? 
 
Het Dik2 (Eerste tweetalige Dictee): 
DATUM: Woensdag 18 november 2009, van 19-22 uur 
PLAATS: Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden 
ENTREE: 15€ per persoon.  
 
Startschot (feestelijke overhandiging eerste Harkboek ‘De Kâlde Krústocht’): 
DATUM: Woensdag 14 oktober, van 16-18 uur 
PLAATS: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden 
Alleen voor genodigden. Wilt u ook uitgenodigd worden? Mail ons!  
 
Contact: 
E-mail:  diktwee@gmail.com  
(Telefonisch: 06 51 188469, Heleen Kerkhof) 
  

Aanmelden? www.stendenmeetingu.nl 
 


