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Twastriid spilet him ôf yn it jier 3018, yn dat jier ferlitte de minsken de 
ierde om harren op oare planeten te fêstigjen. Yn de game bousto oan dyn 
eigen stikje Nij Fryslân. Dyn ûntwikkeling fynt plak op fjouwer ferskillende 
gebieten:

•  Mei de kazernes trainsto militêren om it 
lân te ferdigenjen tsjin fijannen. 

•  De sikehuzen binne nedich om op medysk 
gebiet alderhande problemen foar te wêzen. 

•  Yn de laboratoariums wurdt hurd wurke oan 
nije techniken en oare wittenskiplike saken. 

•  Op de kantoaren sitte de minsken dy’t op ekonomysk 
gebiet dwaande binne mei it foarúthelpen fan Nij Fryslân.

Misjes
Foarútgong bart oan ’e hân fan misjes. In ynfal fan Grinslanners? 
Nije brânstof nedich foar de raketten? In nij firus útbrutsen ûnder 
de befolking? Dyn hurde wurkers soargje derfoar dat in misje 
slagget. It heljen fan misjes leveret dy ûntwikkelingspunten op 
dy’t dyn folk nei in nij level helpe.

Jild fertsjinje
Om alle ûntwikkelingen mooglik te meitsjen hasto fiktyf jild 
nedich. Troch it meitsjen fan Fryske oefeningen kinsto dat jild fer-
tsjinje! De game wit hoefolle oefeningen ast al dien hast en sil dy, 
alle kearen datsto it spilest, oefeningen op dyn nivo sjen litte. Foar 
dyn dosint is it maklik om te sjen hoe goed asto al bist yn Frysk. 
Hellesto nivo 10?

Teams
Yn Twastriid spilest ek nochris tsjin dyn klassegenoaten. Alle dielnimmers 
oan in potsje Twastriid wurde automatysk, heal om heal, yndield yn ien fan 
de twa teams: Sânfriezen en Boskfriezen. Wurde jim de sterkste macht yn Nij 
Fryslân? Of wurdt it de tsjinstanner? Tiid foar Twastriid!
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Nije game: To the 
Max

Twastriid Skoallekompetysje

Bisto in útsûnderlik sterke Twastrider? 

Fertsjintwurdigje dyn skoalle op de Twastriid 

Skoallekompetysje! Op 1 maart 2019 sille de bêste 

spilers it tsjin inoar opnimme yn de Blokhúspoarte 

yn Ljouwert. Dyn dosint sil berjocht krije wannear 

en hoe’t de oanmelding yn syn wurk gean sil.

Wurkesto op skoalle by it 

fak Frysk ek mei Searje 36? 

Moai, dan hast fêst de nije 

taalgame Twastriid al stean 

sjoen. Wy fan LinKk 

hawwe de game 

al hielendal 

útspile. Kinne 

wy dy moai alle 

ins en outs 

fertelle…  

IT BOEK – Sex to the Max
It boek fertelt it ferhaal fan de 15-jierrige 
Max. Max is dea. Hy is om it libben kaam 
troch in ûngelok. Koart nei syn dea 
fûnen syn heit en mem allegear saken 
dêr’t er mei dwaande wie. Filmkes op 
syn telefoan, kladsjes op syn buro en 
dokuminten op syn laptop. Dêrút die 
bliken dat Max sykjende wie nei syn 
seksualiteit. Syn heit en mem hawwe 
besletten om in boekje te meitsjen fan 
syn syktocht. Omdat dy sa belangryk 
wie. Net allinnich foar him, mar ek foar 
dy. 

Docht jim skoalle mei oan it projekt ‘To the Max’? Ja? Spannend! 

It projekt bestiet út in floch-searje en in splinternij boek mei 

audioferzje. Seis wiken lang wurkje oan twa ynteressante ferhalen. 

It boek giet oer Max, in 15-jierrige jonge dy’t dwaande is om út de 

kast te kommen. Of dochs net? No ja, hy is der noch net hielendal út.  

To the maX

Omrop Fryslân

Max Wouda

As Max Wouda (15) takom skoaljier in profylwurkstik skriuwe moat, wol 
hy dat dwaan oer seksualiteit. Dat is in ûnderwerp dat him boeit. Mei 
iepen fizier sil hy útsykje hoe’t dat no krekt sit mei hetero’s en homo’s, 
hoe’t seksualiteit troch de tiid en kultueren hinne feroaret en wêrom’t 
safolle minsken it lestich fine om iepen en earlik oer seks te praten. Dêr-
foar docht hy no alfêst ûndersyk, op ferskillende manieren.

De syktocht nei syn eigen seksualiteit is in moai útgongspunt 
foar it PWS, mar de freonen dêr’t Max it leafst mei omgiet 
hawwe muoite mei it gedrach fan Max. Stadichoan wurdt dúdlik dat 
elk syn eigen ferhaal hat. Ferhalen dy’t faak ûnstien binne troch misfer-
stannen omdat mar in bytsje minsken frijút doare te praten oer harren 
seksualiteit. Mar dy misferstannen kinne dramatyske gefolgen hawwe en 
sels libbens ferniele.

Sex to the Max is in boek dat in relaasje hat mei de YouTube 
Vlog-Soap Jennifer to the Max fan Omrop Fryslân. Dit boek is skreaun 
troch Max Wouda sels, foardat hy alles belibbe dat yn Jennifer to the 
Max te sjen is. 

www.afuk.nl

Max Wouda

DE SEARJE – Jennifer 
de Vries to the Max
As Jennifer har buorjonkje Max ûnder 
fertochte omstannichheden yn Berlyn 
stjert beslút se op ûndersyk út te gean. 
Se hâldt alles by yn har floch. Al gau 
komt se derachter dat de freonen fan 
Max in dubieuze rol hân ha yn it drama. 
Jennifer de Vries to the Max is in 
ynteraktive en transmediale floch-soap.

Tekst: M
arrit de Schiffart

Fragmint út it boek:
Net-ferstjoerde brief fan 
Max oan Sylvia

Leave Sylvia,

Soms fyn ik it spitich dat wy al sa lang 
freonen binne. (…) As wy no ferkearing 
krije soenen, soe dat sá logysk wêze dat 
ik it noait mear út doarst te meitsjen. 
Dan soenen wy al hiel fluch trou oan 
elkoar belove, en koenen wy hielendal 
net oare dingen útprobearje mei oaren. 
En dat is wat ik dwaan wol, tink ik, de 
kommende tiid. Gewoan foarsichtich 
dingen útprobearje. Want ik bin fan 
plan om gjin dingen nét te dwaan 
omdat dat eng is of omdat minsken 

sizze dat dat net goed is. (…) 
Witst wat stom is? Dat wy der net iens 
earlik mei elkoar oer prate kinne. Do 
seist hieltyd faker dingen dêr’t ik fan 
baal. Dat ik kieze moat, dat ik yn de 
kast sit en dêr net út doar te kommen. 
Dat ik net wit wat ik mis. En allegear 
fan dy kutopmerkings. Ik hearde dy sels 
faget sizzen. Foaral as Marcel derby is 
seist ditsoart dingen, en dêr baal ik fan. 
Do witst dat ik Marcel in stud fyn. Mar 
ik sit hielendal net yn de kast! Ik wit it 
gewoan noch net, is dat no sa slim? (…) 
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Scan de QR-
koade en krij 
fia WhatsApp 
berjochtsjes fan 
Jennifer de Vries.


