
 

Redaksje Kampioen 
Postbus 93200 
2509 BA  DE HAACH 
   
 
 
Ljouwert, 8 augustus 2019 
 
 
 
Achte redaksje, 
 
De Kampioen, it ledeblêd fan de ANWB is it meast lêzen tydskrift fan Nederlân. It blêd falt 
alle moannen op de matte by in protte Nederlanners en sa ek yn Fryslân. 
Foar de earste kear yn de 134-jierrige skiednis fan it blêd krigen yn july/augustus 2019 alle 
provinsjes har eigen omslachfoto. De tekst op dy omslaggen is oer’t generaal steld yn de 
Nederlânske taal. Allinnich Fryslân foarmet dêr in útsûndering op: de “lede-omslach Fryslân” 
fan it nûmer ornearre foar Fryske abonnees is steld yn de Fryske taal, nei it Nederlânsk ús 
twadde Rykstaal.  
 
De Ried fan de Fryske Beweging dy’t krewearret foar it Frysk, stelt dat tige op priis. Wy 
nimme oan dat dit de earste kear is, dat de Kampioen sa dúdlik gebrûk makket fan it Frysk, 
ek al komme der yn reportaazjes oer Fryske ûnderwerpen wolris Fryske wurden foar. 
Dêrom ha we besletten om ús erkenning út te sprekken troch de redaksje fan de Kampioen 
in saneamde “plom” ta te kennen en dat blike te litten troch dit brief. 
 
Wy hoopje dat dizze earste kear nei mear smakket en dat jimme foar Fryske abonnees 
regelmjittich Fryske bydragen yn it blêd opnimme wolle.  
 
Eventueel binne we altiten ree mei jimme oerlis te hawwen oer mooglikheden om de 
sichtberens fan it Frysk yn de Kampioen (en fan de ANWB as gehiel) te ferheegjen. 
 
Mei freonlike groetnis, 
út namme fan it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging, 
 
 
Pier Bergsma, foarsitter 
 
Folkje Koster, skriuwer       
 
 



 

Redaksje Kampioen 
Postbus 93200 
2509 BA  DEN  HAAG 
   
 
 
Leeuwarden, 8 augustus 2019 
 
 
 
Geachte redactie, 
 
De Kampioen, het ledenblad van de ANWB is het meest gelezen tijdschrift van Nederland. 
Het blad valt maandelijks bij de meeste Nederlanders op de mat en zo ook in Fryslân.     
Voor de eerste keer in de 134-jarige historie van het blad kreeg in juli/augustus 2019 elke 
provincie z’n eigen coverfoto. De tekst op deze covers is in  het algemeen gesteld in de 
Nederlandse taal. Alleen Fryslân vormt hierop een uitzondering: de “ledenomslach Fryslân” 
van het nummer bestemd voor de Friese abonnees is gesteld in de Friese taal, na het 
Nederlands onze tweede Rijkstaal.  
 
De Ried fan de Fryske Beweging, die zich beijvert voor het Fries, stelt dit bijzonder op prijs. 
Wij nemen aan dat dit de eerste keer is, dat de Kampioen zo duidelijk gebruik maakt van de 
Friese taal, ook al komen er in reportages over Friese onderwerpen wel eens Friese woorden 
voor. 
Daarom hebben wij besloten u onze erkenning te laten blijken door de redactie van  de 
Kampioen een zogenaamde “plom” (pluim) toe te kennen en dit laten blijken door deze 
brief.  
 
Wij hopen dat deze eerste keer naar meer smaakt en dat u voor de Friese abonnees 
regelmatig Friese bijdragen in het blad opneemt.  
 
Eventueel zijn wij te allen tijde bereid met u in overleg te treden over mogelijkheden om de 
zichtbaarheid van het Fries binnen de Kampioen (en de ANWB als geheel) te verhogen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Ried fan de Fryske Beweging, 
 
 
Pier Bergsma, voorzitter 
 
Folkje Koster, secretaris 


