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Omrop Fryslân

LinKk is in tydskrift foar jongeren, 
dat yn in skoaljier seis kear 
ferskynt. It kin as selsstannich blêd 
lêzen wurde, mar it slút ek oan by 
it skoaltelevyzjeprogramma LinKk 
fan Omrop Fryslân. Fierder komme 
de tema’s fan LinKk oerien mei dy 
yn de metoade Freemwurk.
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Ynhâld en LinKke saken

Marrit de Schiffart

Arjen de Boer stiet mei beide 
fuotten yn ‘e klaai

Atsje de Vries
Bornego’ers yn New York

Marrit de Schiffart

Katteboel

Ans Wallinga

Fotostrip oer LinKk

Hinke Wolthuizen

Jeugdsoarch special   
Pauline van der Laan

Fotostrip oer LinKk

Hinke Wolthuizen

Dennis Paassen hat alles foar 
badminton oer

Bianca Beemer
In nuver spul (ferhaal) 

Ans Wallinga

LinKke Siden

Anna Marije Bloem

De Fter-side

Marrit de Schiffart
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Ynhâld en LinKke saken

Marrit de Schiffart

LINKKE
saken

Redaksje:  Marrit de Schiffart
  Jouke Douwe de Vries
Foto’s:   Taalsintrum Frysk
  Martin de Jong
  Jan Bensliman (bylden fotostrip)
Lay-out en druk:  Telenga drukkerij bv, Frjentsjer
Redaksje-adres:  Cedin / Taalsintrum Frysk
  Lavendelheide 21
  9202 PD Drachten
  T  088 0200 300
  E  linkk@cedin.nl

‘Wat hasto moaie lange each-‘Wat hasto moaie lange each-‘Wat hasto moaie lange each-
teisters!’ rôp in famke lêsten teisters!’ rôp in famke lêsten teisters!’ rôp in famke lêsten 
ûnder de Fryske les. De bern ûnder de Fryske les. De bern ûnder de Fryske les. De bern 
yn ‘e klasse seagen har frjemd yn ‘e klasse seagen har frjemd yn ‘e klasse seagen har frjemd 
oan. ‘Eachteisters! Witte jim oan. ‘Eachteisters! Witte jim oan. ‘Eachteisters! Witte jim 
net wat dat binne?’ frege it net wat dat binne?’ frege it net wat dat binne?’ frege it 
famke. ‘Dat sizze wy thús oars famke. ‘Dat sizze wy thús oars famke. ‘Dat sizze wy thús oars 
altyd.’altyd.’altyd.’altyd.’

‘Eachteister’‘Eachteister’ is sa’n echt Frysk 
wurd, dat net in soad mear wurd, dat net in soad mear 
brûkt wurdt. Witte jim wat it brûkt wurdt. Witte jim wat it 
Nederlânske wurd foar ‘each-Nederlânske wurd foar ‘each-
teister’ is?teister’ is?
Der binne noch wol mear fan Der binne noch wol mear fan 
dy moaie Fryske wurden. Nim 
no it wurd ‘rûcheltsjes’ (ly-
kas yn de sin: ‘Ik mei graach 
rûchel–tsjes op ‘e bôle’). Witte 
jim wat dat yn it Nederlânsk 
is? En ien fan de aldermoaiste 
Fryske wurden is miskien wol 

‘babbelegûchjes’ (lykas yn 
de sin: ‘No gjin babbelegûchjes 
mear, gean oan it wurk!’). Wit-
te jim wat dat is?

De antwurden fi ne jim op side 4
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Marieke Swart as Betty
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Foar jim leit in Farske, Frijwat Fantastyske en Fassinearjende LinKk. En om mar fi erder te 
gean mei al dy F’en: it tema fan dizze LinKk is ‘Famylje en Freonen’. 

Der binne ferskillende soarten Freonen. Fjouwer learlingen Fan it Bornego College 
hawwe bygelyks  ‘pinnefreonen’. Sy ha yn New York west en binne dêr befreone rekke mei 
Amerikaanske jonges en fammen. Minke van den Berg is in bistefreon en beskôget de katten 
fan har staazje-adres Poezepensjon Luxor as freonen. Je kinne ek Foute Freonen hawwe. Dat 
oerkaam Nynke, Marije en Iris. 
Om’t it yn ‘e tredde wike fan novimber ‘Week van de Jeugdzorg’ is, fi ne jim yn ‘e midden fan 
dizze LinKk in katern fan fjouwer siden oer bern mei problemen. Gelokkich binne der genôch 
ynstânsjes dy’t har helpe kinne. 

Dizze LinKk fol mei F’en wurdt Fansels yn styl ôfsluten. Op de lêste side fi ne jim de Fter-side, 
in nije rubryk oer multimedia.

Nijsgjirrich wurden? Blêdzje ffkes gau Fierder! 

Ut namme fan de redaksje,
Marrit de Schiffart 
Cedin/ Taalsintrum Frysk

Hoi jonges en fammen

‘Wat hasto moaie lange each-‘Wat hasto moaie lange each-‘Wat hasto moaie lange each-

Kinsto 
dizze al

De 14-jierrige Marieke 
Swart hat it de ôfrûne 
moanne mar drok hân. Se 
spile nammentlik yn it ie-
penloftspul fan Jorwert. Se 
stie mar leafst fyftjin kear 
op ‘e planken mei it stik 
‘Tuskentiid’, dat basearre is 
op de fi lm ‘Alles is Liefde’. 
Marieke fûn it super om 
yn har rol fan Betty te krû-
pen. ‘Ik spile in freeslike puberdochter. It is echt leuk om sa’n personaazje del te set-
ten!’, fertelt Marieke. Se hat har simmerfakânsje opjaan moatten foar it stik, want yn 
dy perioade moast se oefenje. Mar dat fûn se hielendal net slim. ‘Wy hienen in hiele 
leuke en gesellige spilersploech en it stik wie ek hiel leuk.’ 

Marieke har klasgenoaten fan de Ulbe van Houten yn Sint Anne mochten fergees 
nei de twadde try-out fan ‘Tuskentiid’. Se hienen in moaie jûn en wienen ûnder de 
yndruk fan it talint dat gewoanwei by har op skoalle sit. Ek Marieke is tefreden oer 
har optredens: ‘Alle útfi erings gongen gelokkich goed!’  

Grutte feroaring?
Jan Egbert: ‘Dizze skoalle is stikken grut-
ter en wy ha no mear fakken en mear 
dosinten, mar dat is just leuk en ôfwik-
seljend.’ 
Dirk: ‘It roaster is oars, ik wurd gek fan 
al dy ôfkoartings!’ 
Alex: ‘It is no folle drokker, yn ‘e kantine 
en op ‘e gong, it binne oeral bern. Fier-
der binne de frije oeren oars, dy fyn ik 
hiel leuk.’ 

Al ferdwaald?
Willem: ‘De skoalle wie my earst wol 
wat oan ‘e grutte kant, ik wie bang dat ik 
de lokalen net fi ne kinne soe. Mar dat is 
gelokkich net gebeurd.’
Jan Egbert: ‘Ik bin al wol ferdwaald!’

Lêst fan pleagjende âlderejiers?
Dirk: ‘Ja, âldere bern triuwe ús wolris 
oan ‘e kant. Om’t myn tas faak grôtfol 
mei boeken sit, is dat ekstra ferfelend. 
Fierder wurde wy wolris ‘brugje’ neamd, 
mar dat kin my neat skele, want alle bern 
hawwe ommers ‘brugje’ west? Dochs 
wurde wy net in hiel soad pleage, ik hie 
tocht dat it mear wêze soe.’ 

Bulten húswurk?
Yn koar: ‘Dat húswurk is neat oan!’ Jan 
Egbert: ‘Ik lis leaver ûnder in auto te 
sleuteljen.’ Dirk: ‘Willem en ik komme 
no wolris tiid tekoart, foaral op moan
deis, want dan moatte wy tennisje.’

Brêgeklassers oan ’e 
oare kant fan 
de brêge

It nije skoaljier is alwer goed twa moanne âld. De brêgeklassers Willem Peter-
son,  Alex de Vries, Dirk Brouwer en Jan Egbert de Vries fan it Dockingacollege 
binne al wûn oan de swiere rêchtas en de drokte op ‘e gong. LinKk frege har 
wat se fan harren nije skoalle fi ne.

Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners Jeugdturners 
skitterje op skitterje op skitterje op 
ynternasjonaal ynternasjonaal ynternasjonaal ynternasjonaal ynternasjonaal 
skitterje op 
ynternasjonaal 
skitterje op skitterje op 
ynternasjonaal 
skitterje op skitterje op 
ynternasjonaal 
skitterje op skitterje op 
ynternasjonaal 
skitterje op skitterje op 
ynternasjonaal 
skitterje op 
ynternasjonaal 

toernoaitoernoai
ynternasjonaal 

toernoai
ynternasjonaal ynternasjonaal 

toernoai
ynternasjonaal 

toernoai
Op it grutste ynternasjonale turntoernoai fan Eu-

ropa hawwe de jeugdturners fan It Hearrenfean 

goed prestearre. De jonges dienen mei oan de 

mearkamp en dat betsjutte dat se harren keun-

sten sjen litte moasten op meardere turntastellen. 

Dat ha se dien, en hoe! Justen Zuidema waard 2e, 

Kevin Kootstra 3e en Rick Jacobs 4e. Kevin Koot-

stra hie op it ûnderdiel ‘sprong’ fi erwei de heech-

ste skoare fan it hiele dielnimmersfjild oant 15 jier. 

Trainer Daniël Knibbeler wie hiel tefreden oer 

syn jonges: ‘De konklúzje fan dit toernoai is 

dat wy by de bêste jeugdturners fan Europa 
dat wy by de bêste jeugdturners fan Europa 

hearre.’

Justen Zuidema

Dirk Alex Jan Egbert



Arjen 
DeBoer

stiet mei beide 
fuotten yn ’e klaai
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Nei de Mavo yn Burgum docht Arjen in 
ekonomyske oplieding en sit er in skoft-
sje yn it leger (dat wie doe noch ferplicht 
foar alle mannen). Dêrnei folget er de 
skoalle foar sjoernalistyk. Arjen rint 
staazje by Omrop Fryslân en docht dêr 
letter ek fakânsjewurk. ‘Yn it begjin die 
ik in soad redaksje wurk en makke ik 
koarte stikjes. Fansels wie ik hiel grutsk 
as myn stim op televyzje te hearren wie.’ 
Syn earste echte reportaazje wit er noch 
goed. ‘Ik moast nei Frjentsjer foar de ie-
pening fan in rekre aasjepark. Al myn kol-

lega’s winsken my súkses, mar ik waard 
hieltyd senuweftiger. Yn in kroechje ha’k 
doe mar in pear bierkes dronken. Fan-
sels wie ik noch like senuweftich, mar it 
gong goed… al wol ik dy earste repor-
taazje net werom sjen, it sil der fêst net 
útsjen!’

PROFFUOTBALLER
Eartiids woe Arjen graach proffuotballer 
wurde, mar no stiet er oan de oare kant 
fan de kamera. Hy docht ferslach fan de 
wedstriden fan SC Heerenveen. ‘Krekt 
in skoalreiske! Mei in kameraman 
riid ik it hiele lân troch en as wy 
teplak binne, dogge we ferslach. 
Machtich fyn ik dat, wat raze en 
roppe!’ Ek fan it amateurfuot-
bal hat Arjen wol ris ferslach 
dien. Foar it programma ‘De 
7de klasse’, gong er nei Fryske 
klups dy’t yn de sande klasse 
fuotbalje. ‘Geweldich! En sa 
oars as de betelle sport. Dêr 
meist bygelyks net yn de klaai-
keamers komme, mar by sa’n  
sande klas ser bist oeral by! As 
se mei inoar frikadellen ite yn 
de klaaiboksen, as se rûzje ha 
mei de skiedsrjochter, alles!’ 

GLITTER EN GLAMOUR
Dat er sokke programma’s meitsje mei, 
is fansels fantastysk. Mar wol er útein-
lik dochs net leaver nei Hilversum ta om 
programma’s mei mear jild en foar in 
grutter publyk te meitsjen; de glitter en 
de glamour sis mar? ‘Der binne in soad 
dy’t my dat freegje, mar ik sit hjir goed. 
Dy glitter en glamour is hjir yndie wat 
minder, wy steane gewoan mei beide 
fuotten yn de klaai…’ 

De earste kear moast der wat al-
kohol oan te pas komme om de 
senuwen te betwingen. Dat hat 
presintator Arjen de Boer (38) fan 
Omrop Fryslân no gelokkich net 
mear nedich. Mei in kameraman is 
er hast alle dagen op paad yn Frys-
lân. Hy docht ûnder oaren ferslach 
fan wedstriden fan SC Heeren-
veen en presintearret it sportpro-
gramma ‘Boppeslach’ (moandeis, 
freeds en sneons om 18.30). Bornego e̓rs 

yn New York

5

Eric-Jan

Ellis
Joram

José

Antwurden side 3: Eachteister = wimper
Rûcheltsjes = hagelslag, Babbelegûchjes = fratsen, uitvluchten
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Earste katteras
De kat is ien fan de earste húsdieren fan de minsk. 
2000 jier foar Kristus hienen de Egyptenaren al in kat 
as húsdier. Om’t rotten en mûzen doe de itensfoarried 
opieten, waarden katten ynset as wapen tsjin rotten 
en mûzen. De Egyptenaren makken de katten nuet 
(tam) en gongen mei de bisten fokken. Sa ûntstie de 
earste húskat. Dat iere katteras is der noch altiten: de 
Egyptyske Mau.

Hill ige bisten
Ungefear 1000 jier foar Kristus wie de kat yn Egypte 
in hillich bist. De farao’s holden de bisten yn harren 
paleizen. Wa’t in kat mishannele, koe op in swiere straf 
rekkenje. Sa waard in soldaat dy’t mei syn striidwein 
oer in kat ried ta de dea feroardield. En as der in kat 
deagong, skearden de minsken as teken fan rou de 
wynbrauwen ôf. 

Katten en hekserij
Yn ‘e midsieuwen waarden katten identifi searre mei 
de ‘machten fan de tsjusterens’, wierskynlik troch har-
ren nachtlike ‘konserten’. Kristenen ferbaarnden of 
knuppelen katten dea. Katten tsjinnen ek as offer foar 
boaze geasten of waarden libben begroeven. It gefolch 
fan dy slachtingen wie in eksploazje fan mûzen en rot-
ten. Dy rotten ha nei alle wierskynlikens soarge foar 
de pestepidemy yn de 14e ieu, dêr’t in kwart fan de 
Europeeske befolking oan stoar.

Swarte kat
Dat soarte fan dingen gebeure hjoeddedei net mear, 
mar neffens it bygeloof soarget in swarte kat noch hiel-
tyd foar ûnheil en aaklikheden. Hjoeddedei binne der 
yn Nederlân mear as 3 miljoen katten.

Staazjerinne tusken de katten
De katten yn Poezepensjon Luxor binne ferdield oer 
fi if grutte en trije lytse keamers. Minke van den Berg is 
op har staazjedagen ferantwurdlik foar in grutte keamer. 
Fan moarns njoggen oere oant middeis healwei fi ven is 
se yn ’t spier mei de fersoarging fan ‘har’ bisten. Minke: 
‘Gelokkich is der neist it wurk ek tiid foar knuffeljen, 
aaien en kammen.’ 

‘Ik hâld fan katten en it like my leuk om der mear oer te learen’, 
seit Minke (16 jier) út Aldhoarne. Minke sit yn de fjirde klasse fan 
it AOC Fryslân op It Hearrenfean. Oant en mei desimber rint se 
twa dagen yn ‘e wike staazje by poezepensjon Luxor yn Jobbe-
gea. Har wurksumheden besteane ûnder oaren út iten jaan (trije 
kear deis), wetter ferfarskje en kattebakken skjinmeitsje, mar se 
docht ek minder leuke putsjes lykas spui ophimmelje. Minke: ‘Ja, 
dat heart der ek by, mar dat fyn ik net slim, hear.’

Ferskillende kattekarakters
Om’t der alle wiken oare katten yn it pensjon útfanhûzje, hingje 
der foar de kattekeamers kaartsjes mei de foto’s en de nammen 
fan de bisten. Minke: ‘It karakter stiet der ek by. Net alle katten 
binne like leaf. Soms binne se ienkennich of begjinne se te klauwen 
ast te tichtby komst. Moatst goed sjen nei it gedrach. As se de ea-
ren plat achteroer ha, dy strak oansjogge en mei de sturt swypkje, 
moatst oppasse. It bêste is dan om net werom te sjen en it bist 
te negearjen.’

Ynjeksje jaan
Ast mei bisten wurkest moatst in protte witte oer bygelyks foer, 
gedrach, húsfesting, rassen en syktes. By Luxor leart Minke fan al 
dy dingen wat. Minke: ’Wy ha hjir no in kat mei sûkersykte. Dy kin 
net by oare katten yn in keamer om’t se altyd honger hat en dan 
de bakjes fan de oare katten leech yt. Se kriget spesjaal foer en 
moat twa kear deis in ynjeksje ha. Dat docht de eigenaresse fan it 
pensjon, mar ik moat wol assistearje.’

Oandacht ferdiele
Middeis nei twaen as it wurk dien is, is it tiid om te knuffeljen, te 
aaien en te kammen. Minke: ‘Moatst derfoar soargje dat alle kat-
ten genôch oandacht krije. Wy ha hjir no ek in kitten (= jonge kat) 
sitten. Dy wol fansels oan ien tried troch boartsje. It kin ‘m net 
mâl genôch gean, mar de oare katten wolle fansels ek oandacht 
ha en aaid wurde.’

Mear ynformaasje oer kattepensjon Luxor: 
www.poezenpensionluxor.nl

Katteboel
Oer de skiednis fan de kat

Dizze kat is 
dúdlik fi erstente 
folle bedoarn

Yn Ruslân 
soarget in nije 
raazje foar in 
protte ophef. It 
is dêr tsjint-
wurdich moade 
om katten te 
tatoeëarjen.

7776
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Premiêre ‘Sterren uit de Jeugdzorg’ op Noordelijk Film Festival

Jongeren Ut de 
jeugdsoarch 
meitsje sels filmkes

Wat bart der eins allegearre yn de 
jeugdsoarch? It antwurd dêrop krijst 
yn de ‘Week van de Jeugdzorg’. De Pro-
vinsje Fryslân organisearret fan 12 oant 
en mei 21 novimber mei in grut tal or-
ganisaasjes in soad aktiviteiten. Ien fan 
dy aktiviteiten is de fi lm ‘Sterren uit de 
Jeugdzorg’.

WIKE FAN DE 
JEUGDSOARCH
YN FRYSLÂN

NOORDELIJK FILM 
FESTIVAL

Op de folgjende 
siden fynst 
portretsjes fan 
de jonges en 
famkes dy’t 
oan de fi lmkes 
meidogge. Se 
fertelle hoe’t se 
by jeugdsoarch 
telâne kommen 
binne, hoe’t se it 
dêr fi ne en wat 
it doel is fan 
it fi lmke. Gau 
trochlêze dus!

Jongeren út seis jeugdsoarchorganisaasjes meitsje, mei studinten fan de op-
lieding Communicatie & Multimedia Design fan de NHL Hogeschool, fi lmkes 
oer harren libben yn de jeugdsoarch. In serieuze saak, want ‘Sterren uit de 
jeugdzorg’ giet op freed 13 novimber op it Noordelijk Film Festival yn de Stads-
schouwburg de Harmonie yn Ljouwert yn premiêre. Op it festival wurde de 
jongeren yn de spotlights set. In reade loper, limûsine en sjampanje, krekt echt! 
De jongeren litte yn de fi lmkes sjen dat se net oars binne as oaren: se geane 
nei skoalle, sporte of spylje yn in bandsje. De fi lmkes komme ek op de Fryske 
online jongereinstjoerder Froeks.tv.

Op woansdei 11 novimber 2009 set foar 
de 31e kear it Noordelijk Film Festival 
útein. Oant en mei 15 novimber kinst 
yn alle sealen fan Stadsschouwburg De 
Harmonie en dy fan it Filmhuis Ljou-
wert mear as sechstich fi lms bewûn-
derje. Der binne foarpremiêres, fi lm-
klassikers en jonge fi lmproduksjes út it 
noarden fan Nederlân te sjen. Dêrneist 
wurde der workshops, fi lmdiners en 
fi lmkompetysjes organisearre.

Sjoch foar mear ynformaasje op 
www.noordelijkfi lmfestival.nl
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Giel hat it hân mei dy, hy 
hâldt fan Anne, ha, ha, ha

Diana, hee fanke, 
wurd ris wekker

O, Giel  Leave

Diana hat in aaklike dream…..

O mem, it wie sá echt, ik bin 
bang dat it allegear útkomt

De oare dei. Hoe sit it, 
hâldsto fan Anne?!

Diana nimt in hân fol pillen

888
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Jeugdsoarch, 
wat is dat no presys?

Ferlieden 
troch in loverboy

It wurd seit it eins al: soarch foar jeugd. Jeugdsoarch biedt stipe en help by opgroei- en opfi edings-
problemen oan bern, jongerein en harren âlders. Do kinst frijwillich help sykje mar do kinst ek ûnder 
justisjele twang yn de jeugdsoarch telâne komme. Ungefear 1 op de 25 jongeren oant 18 jier komt yn 
oanrekking mei jeugdsoarch. Yn Fryslân kinst bygelyks terjochte by GGZ Friesland Jeugd, Raad voor de 
Kinderbescherming, Talant, Tjallinga Hiem, Fier Fryslân, Leger des Heils en Jeugdhulp Friesland. Soms 
kinne âlders harren bern net mear grutbringe, mar ek by in ‘normale’ opfi eding kin it misgean.

Elkenien kin by jeugdsoarch telâne: dyn freondinne, dyn stille buorjonge of dyn stoere klassegenoat. 
Jeugdsoarch is tichterby ast tinkst! Spesjaal foar LinKk stelle jonges en famkes fan ferskillende jeugd-
soarchorganisaasjes har hjirûnder oan dy foar. Ek fertelle se wat se mei harren bydrage oan it fi lmfestival 
berikke wolle. 

Marije (16) sit no trije moanne by Fier Fryslân. Se hat te meitsjen hân mei loverboys. Loverboys ferliede 
famkes mei kadootsjes en oandacht. Se wolle dat de famkes tsjin betelling mei oare mannen nei bêd
geane en brûke dêrby ek geweld. Sa fertsjinje de loverboys harren sinten. Marije hie op in bepaald 
momint trije freonen yn ien moanne. Se kaam earst yn oanrekking mei GGZ. Dy stjoerden har troch nei 
Bureau Jeugdzorg, dêr’t se trochferwezen waard nei Fier Fryslân. ‘Ik zit hier goed op mijn plek en ik heb 
het net als de andere meiden erg naar mijn zin.’ Op dit stuit hat Marije in freon. ‘Hij vindt het goed dat 
ik door Fier Fryslân wordt geholpen want, hij ziet dat het beter met me gaat.’

‘Iedereen mag weten dat ik bij GGZ zit!’
Danny (19) sit sûnt juny 2008 by GGZ Friesland Klinische Zorg Jeugd. Hy siet yn it fjirde learjier fan 
it VMBO doe’t hy depressyf waard. Nei in skoftke hat er help socht by psychologen. Fia harren kaam 
hy by GGZ Friesland Klinische Zorg Jeugd telâne. Syn behanneling bestie út in deibehanneling fan fi if 
dagen yn ‘e wike. ‘Ik was nog steeds erg bang om de straat op te gaan en de trein in te stappen. Het was 
heel spannend omdat je eerst allemaal dingen over jezelf moest vertellen,’ seit Danny. Syn freonen en 
famylje stiene folslein achter him en dat dogge se noch hieltyd. Danny skammet him der net foar. ‘Ie-
dereen mag weten dat ik bij GGZ zit!’ 

Danny folget no it neisoarchtrajekt wêrby’t er om de twa wiken in deidiel nei GGZ giet. Dat is mei oare 
jongeren dy’t ek fi if dagen deibehanneling hân ha. Danny fertelt entûsjast oer wat er no docht: ‘Ik volg 
het leertraject FC-XL op het Friesland College in Heerenveen.’  En wat de fi lmkes oanbelanget, dêr hat 
er in hiel soad sin oan! Danny is der grutsk op dat er meidwaan mei oan it fi lmprojekt. ‘Ik wil laten zien 
dat GGZ helpt. Hulp krijgen van GGZ is niet erg, want met een gebroken been ga je toch ook naar de 
dokter?’

‘Dit is in moaie kâns om mei aktearjen te oefenjen!’
Ein maart kaam Nynke (16) yn oanrekking mei Fier Fryslân. Ek sy hie problemen mei foute jonges dy’t by 
har op skoalle sieten. Har heit hat har oanspoard om aksje te ûndernimmen. Se hat doe fi a har skoalle 
kontakt socht mei Fier Fryslân. Se kaam dêr yn deselde meidengroep telâne as Iris. ‘Yn earste ynstânsje 
tocht ik: moat dit no wol, dy help, mar úteinlik hat it allinne mar goed west’, seit Nynke. Se hat it no 
hiel bot nei har sin. ‘Do wurdtst dêr dyn eigen tempo behannele.’ Ek oer it meidwaan oan de fi lmkes 
is Nynke laaiend entûsjast. ‘Ik wol nammentlik graach nei de toanielskoalle. Dit is in moaie kâns om te 
oefenjen!’

Jeugdhulp Friesland biedt soarch oan 
bern, jeugdigen en âlders/opfi eders. Elk 
dy’t fragen of problemen hat by it grut-
bringen of grut wurden kin terjochte by 
Jeugdhulp Friesland. 
(www.jeugdhulpfriesland.nl)

Fier Fryslân wol geweld yn relaasjes 
foarkomme en ophâlde litte. Se biede 
help oan elkenien dy’t yn oanrekking 
komt mei geweld. Net allinne de 
slachtoffers, de dieders en de tsjûgen 
fan geweld kinne om help freegje, mar 
ek minsken der omhinne.
 (www.fi erfryslan.nl)

‘Ik was nog 
steeds erg 

bang om de 
straat op te 
gaan en de 
trein in te 
stappen’
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‘Liefde begint met 
het houden van jezelf’?
Iris (17) kaam yn febrewaris 2009 by Fier Fryslân telâne. Wêrom? Se kaam yn oanrekking mei foute 
jonges. Wat binne dat eins foar jonges? ‘Dit zijn jongens die heel aardig en lief tegen je doen maar ze 
willen in werkelijkheid maar één ding.’ Troch dy jonges krige se in soad problemen en úteinlik kaam se 
sels yn oanrekking mei de plysje. De plysje hat doe Fier Fryslân ynskeakele en der foar soarge dat Iris 
persoanlike begelieding krige om fan dy foute jonges ôf te kommen. 

In ûnderdiel fan de help fan Fier Fryslân is de ‘meidengroep’. ‘Een keer per week praten we met elkaar 
over wat we meemaken of hebben meegemaakt. Hierdoor voel je je niet alleen. We krijgen veel infor-
matie en denken na over wat we anders willen en hoe dat dan moet.’ Iris is hiel entûsjast oer it meitsjen 
fan de fi lmkes. ‘Het lijkt me super leuk om te acteren.’ Iris en har groepsgenoaten wolle ferskillende 
kanten fan leafde sjen litte, lykas freonskip, leafde tusken twa âlde minsken, mar foaral it hâlden fan dy-
sels. Dat lêste is hiel belangryk foar de fammen by Fier Fryslân. ‘Liefde begint namelijk met het houden 
van jezelf ’, fynt Iris.

‘Ik fyn it super om mei te dwaan oan de fi lmkes op it fi lmfestival!’
De âlders fan Martijn (18) hiene troch omstannichheden net in soad oandacht foar harren soan. Martijn 
fertelt: ‘En ik hie ek nochris faak rûzje mei de nije freondinne fan ús heit.’ Gelokkich waard hy opfon-
gen by Jeugdhulp Friesland. ‘It is in drokke groep, mar ik kin mei elkenien goed opsjitte.’ Hy fynt it wol 
spitich dat net al syn freonen begripe wêrom’t er help krijt fan Jeugdhulp Friesland. ‘Dêrom fyn ik it ek 
super om mei te dwaan oan de fi lmkes foar it fi lmfestival: dan kin ik sjen litte hoe’t in dei op de leefgroep 
der útsjocht.’

Om privacyredenen binne de nammen fan de jonges en famkes fan Fier Fryslân en Jeugdhulp Friesland feroare.

In ûnderdiel fan de help fan Fier Fryslân is de ‘meidengroep’. ‘Een keer per week praten we met elkaar 

GGZ Friesland Jeugd behannelt, 
begeliedt en stipet bern en jonge-
ren fan 0 oant 18 jier by psychyske 
en psychiatryske problemen. Ek 
biede se stipe oan âlders en fer-
soargers. 
(www.ggzfriesland.nl)

‘Ik hie faak 
rûzje mei de 

nije freondinne 
fan ús heit’
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Eise lit de cavia ‘prate’

Ik wit net hoe’t it kaam, mar 
ik ha it samar útmakke mei 

Giel

IEH! Dat kaam ek yn myn 
dream foar!!

Dat mei dy pillen komt fan-
sels omdat ík pillen nommen 

hie

Bytsje ‘WAZIG’, marre goed 
idee, dat dogge wy

Ideetsje! 
Wy moatte dyn dream neispylje, dêrnei 

is er útkommen en dan komt er net mear 
ECHT út

Se spylje de dream nei en nimme it op mei de kamera
Diana en har mem besjogge de opnames

‘Wat in goed idee fan jim, 
Diana’
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Wolst Dennis folgje by syn 
badmintonkarriêre? Sjoch dan op 
www.bcdrachten.nl. 
Op www.badminton.nl kinst telâne foar 
mear ynformaasje oer badminton.

In soad minsken kenne badminton as sport foar op 
de camping, mar neffens Dennis liket dat yn ‘e fi erste 
fi erte net op it badminton dat hy spilet. 
‘Op de camping wurdt der besocht sa faak mooglik 
oer te slaan, mar yn wurklikheid moatst mei bad-
minton besykje sa gau mooglik it plúmke nei de grûn 
te slaan. Der wurdt faak maklik oer tocht, mar do 
moatst in hiele goeie kondysje ha en behoarlik tûk 
wêze om badmintonje te kinnen.’ Dennis daacht dan 
ek elkenien út om sels ris te ûnderfi nen hoe swier 
badminton is.

Populêr yn Sina
Badminton is in olympyske sport, dêr’t op ‘e televyzje 
bûten dy Olympische Spelen net folle omtinken oan 
jûn wurdt. Yn Nederlân spylje sa’n 80.000 minsken 
badminton. 55.000 dêrfan binne oansletten by de 
Nederlandse Badminton Bond (NBB). ‘Yn Sina en 
Yndonesië is badminton hiel populêr’, wit Dennis. 
‘By ús spilet eins elkenien fuotbal. Ik fyn it be-
langryk dat ik in sport doch, 
dy’t ik sels leuk fyn.’ 

Reaksjefermogen
By badminton binne je neffens Dennis folle mear yn 
beweging as by tennis. In badmintonfjild is 13,40 me-
ter lang en 6,10 meter breed. Ast dat fergelikest mei 
in tennisbaan (23,77 m. x 10,97 m.) dan is dat net grut. 
‘Mar badminton giet folle fl ugger. By tennis meist de bal 
stuitsje litte, dat kin by ús net. Dyn rintechnyk moat 
hielendal goed wêze en do moatst in goed reaksjefer-
mogen ha.’ Dennis leit wat trainingsoefeningen, om de 
reaksje te ferbetterjen, út: ‘Do stiest efterstefoaren 
as der oanspile wurdt. Do moatst dy dan hiel hurd 
omdraaie en besykje it plúmke te slaan.’

Badminton Skoalle
Dennis traint yn totaal tsien oeren yn ‘e wike en 
dêrneist spilet er yn ‘e wykeinen noch kompetysje en 
toernoaien. Sûnt foarich jier is er, mei 18 oare spilers, 
selektearre foar de Badminton Skoalle yn Drachten. 
Syn trainer Eric Annema leit út wat sa’n skoalle presys 
ynhâldt. ‘It is in nij inisjatyf dêr’t wy foarich jier mei 
begûn binne. Yn ús regio (Fryslân, Drinte en Grinslân) 
ha we in oantal trainingssintra dêr’t regiotrainingen 
plakfi ne. Dêr boppe-op komt dizze badmintonskoalle 
dêr’t de bêste jeugd út de regio 30 wiken lang, 2 kear 
yn ‘e wike, 2 oeren mei elkoar traint.’

Sterke punten
De rally geande hâlde en kondisjoneel de tsjinstan-

ners besykje út te spyljen binne Den-
nis syn sterkste punten. ‘Ik besykje

earst de rally op te bouwen en as 
ik de kâns krij, meitsje ik it punt. 
Ik sjoch mysels as in oanfallende 
spiler, alhoewol’t je net te gau 
oanfalle moatte.’
‘Ik fyn it inkelspul it leukst’, fer-
telt Dennis, ‘omdat ik dêr it 
bêste yn bin. Mar ik spylje ek 
dûbel of miks en dat fyn ik ek 

leuk om te dwaan.’

Dennis wit al presys wat er nei syn 
HAVO oan it Bornego College op It 

Fean dwaan wol. ‘It leafst wol ik top-
sporter wurde. Badmintonner. En oars 

wol ik nei de KMA, de militêre akademy. Dêr wol ik 
in pear jier bliuwe om dêrnei yn Amearika in oplie-
ding foar luchtmachtpiloat te folgjen. Fleane liket my 
geweldich’, beslút Dennis. Foarearst sil er it fl eanen 
noch efkes oerlitte moatte oan de plúmkes dy’t er 
fuort slacht.

De 15-jierrige Dennis Paassen út Grou 

wol syn heit efternei en op heech nivo 

badminton spylje. Hy sloech foar it 

earst mei in racket tsjin in plúmke by 

badmintonferiening Raak ‘m yn Grou en 

no is Dennis lid fan BC Drachten, dêr’t 

hy op in heger nivo traine en spylje 

kin. Boppedat is hy selektearre foar 

de Badminton School. Dennis soe 

it gjin probleem fi ne as er foar syn 
sport nei in ynternaat moatte 
soe. ‘Ik ha der alles foar oer.’

Dennis Paassen hat alles foar badminton oer
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FERHAAL dyn freon? Ik hearde al fan jim mem 
datst ferkearing hast. No, dit liket 
der mar op, net?’ Marij hie Mart oan 
syn earm meisleurd troch de draai-
doarren fan de Hema, út it sicht fan 
tante � ea, dy’t sûnder euvelmoed 
stean bleaun wie. 

Mar it djiptepunt wie juster de jierdei 
fan beppe Jel. Marij hie gjin sin hân 
om der mei hinne te gean, mar har 
heit hie sein dat se it net meitsje koe 
om thús te bliuwen. ‘Beppe is mar 
ienkear yn it jier jierdei en it grutste 
kado dat wy, as famylje, jaan kinne, 
is allegearre, kompleet mei alle neef-
kes en nichtsjes, op besite komme.’ 
Dus siet de hiele kliber as hjerringen 
yn in tonne yn it fi erstente lytse en 
fi erstente waarme keammerke fan 
beppe har oanleunwenning. Ko� e 
en gebak stienen op ’e tafel. 
Op in stuit sei beppe: ‘Och jon-

ges, wat fyn ik it hearlik dat elkenien der wer 
is.’ ‘Jaha, en takom jier wurdt de groep miskien 
noch grutter’, fl apte Marij har mem der oer 
hinne, sa lûd dat it gjinien ûntgean koe.
‘Hoe dat sa?’, frege tante Hanna nijsgjirrch.
‘No, ik ha in nijtsje…’ Om de spanning op te 
bouwen laste se in pauze yn. Dêrnei slingere se 
mei in grutte úthaal dy pear ferskriklike wur-
den troch de keamer: ‘…Us Marij hat fer-kea-
ring!’
As troch in bij stutsen, seagen alle oanwêzigen 
op itselde stuit nei Marij.
Dy soe krekt de slachrjemme fan har ierdbei-
kwarkpunt slikje. Har tonge bleau boppe it 
taartsje hingjen en se fi elde it � oer fanút har 
hals nei har holle stiigjen. 
‘Ferhip, ik tocht dat ik mei Marij trouwe soe, 
mar ik fi skje achter it net, ha’k wol yn ’e gaten, 
haha’, de dikke búk fan omke Jaring skodde op 
en del. 
As klapstik seach se yn har eachhoeke har neef 
Joast gniff eljen mei syn falske kop. Se wie te bot 
yn ’e war om noch wat te sizzen. As in telider 
sleine sâltsek siet se de jûn út. Dêr wie se mis-

kien noch wol it meast furieus oer. Achternei 
hie se har gebakje by har mem yn it gesicht 
goaie moatten.
Yn ’e auto nei hûs wie de spanning om te snij-
en. Har mem woe de sitewaasje noch wat rêde 
troch te sizzen dat it dochs allegearre wol wat 
ta foel. Marij moast har net sa oanstelle.
Ienkear thús stampte se sûnder in wurd te siz-
zen nei boppen. Se sette har lulkens krêft by 
troch de doar fan har keammerke mei in rot-
klap ticht te slaan. 

No sit se mei Janneke en Britt it hiele foarfal op 
har keammerke te bepraten. Se blaze alle trije 
yn in mok hite roaibostee. Se binne it deroer 
iens dat Marij har mem har boekje fi er te bû-
ten gongen is. Har hâlden en dragen roait kant 
noch wâl. 
‘Bespotlik!’
‘Net te leauwen!’
‘Wat in rotstreek!’
‘Achterlik!’
‘As ik dy wie, soe ik noait wer wat tsjin jim mem 
sizze’, is Britt har advys.
‘Alders ha je no ienkear, mar se witte soms echt 
har plak net. Guon minsken binne net geskikt 
om bern te hawwen’, seit Janneke.
De fammen binne it wer roerend mei elkoar 
iens.
‘Ja, en it stomste is, âlders kinne kieze as se bern 
ha wolle, mar bern ha net folle te kiezen.’
‘Der soe in eksamen komme moatte foar oan-
steande âlders. Elkenien hat diploma’s, rydbe-
wizen en sertifi katen nedich foar allerhanne 
skytwysjewasjes, mar bern krije, dat kin sa-
mar.’
‘En bern wurde neat frege.’
Marij suchtet en tinkt: ‘Ja, koene bern soms 
mar bewust âlderleas wêze!’ 

Marij koe altyd goed opsjitte mei har mem. 
Neat mis mei. Se hienen it altyd gesellich en 
dienen leuke dingen, sa as tegearre itensiede, 
ONM sjen of winkelje. Marij fertelde dan 
oer skoalle en wat se meimakke mei har 
freon dinnen. Sels har geheimen fertroude 
se har mem ta. 

Se hie wolris ferkearing hân, mar langer 
as in pear wike hie dat noait duorre. Mar 
dit kear wie it oars. Mei Mart gong se no 
al hast � ouwer moanne. M en M waar-
den se op skoalle al neamd. Se hie har 
mem fansels ek fan Mart ferteld. Dy 
hie superentûsjast reagearre en woe fan 
alles witte: ‘Hoe sjocht er der út? Wêr 
wennet er? Yn watfoar klasse sit er?’ Yn 
har ferlyfde ûnnoazelens hie se wiid-
weidich ferslach dien. 
Yn ’e rin fan ’e tiid wie se der achter 
kaam, dat se dat mar better net dwaan 
kinnen hie. Alle kearen nei skoaltiid 
woe har mem fan alles witte oer har 
en Mart. Yn it begjin fûn se dat wol 
leuk. Lekker kletse oer har freon. 
Mar op in dei gong har mem te 
fi er. ‘Hoe is dat no? Dat tútsjen mei 
Mart?’, doarde se te freegjen. Ma-
rij hie fûl reagearre: ‘Ja, hallo! Dat 
fertel ik net, hear. Dat is privee. Ik 
freegje dochs ek net wat heit en 
mem ûnder de lekkens útfrette? 
Brrr, ik moat der net oan tinke.’ 

Dat har mem har mûle ek net 
tichthâlde koe tsjin oaren, kaam 
oan as in mokerslach. Marij 
kaam dêr achter doe’t se op 
in freedtemiddei nei skoaltiid 
mei Mart it sintrum yn gong 
om by de Hema in bosfruch-
tetompoes te iten. Tante 
� ea, dy’t net in echte tante 
is mar al sûnt ieuwen de
freondinne fan har mem, 
kaam de winkel krekt útrin-
nen: ‘Hee Marij, is dat no 

In
 nu

ve
r s

pu
l



LinKke Stjerren en Famylje

One happy family styled ta yn 

’e perfeksje. Will Smith is super 

grutsk op syn moaie frou Jada en 

skattige bern Jadon en Willow. 

Sjogge jim de gelikenis yn ’e nam-

men? Wat in grap! 

Stoere rapper P Diddy mei syn 

twalling dochters op ‘e skoat. 

Yn roze Adidas trainingspakjes. 

Whaha!

Super celebrity-koppel Brad Pitt 

en Angelina Jolie hawwe in jonkje 

adoptearre. En wat is Maddox in 

rocker mei de tonge út ’e mûle en 

hanekam. Haha!

Lourdes, de dochter fan Madonna 

liket al hielendal grown up. Wat is 

dat al in madame sis!

Britney Spears liket net al te hap-

py op dizze foto. Oan har moaie 

soantsje kin it net lizze, want wat 

in skatsje is dat, Sean Preston!

Gwen Stefani is altyd fris en frui-

tich en wat in machtich kopke hat 

ek har soantsje Kingston! 

LinKke Stjerren way back in time
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Doe’t ik op in webside telâne kaam mei allegear bernefoto’s fan wrâldferneamde 
stjerren haw ik my kostlik fermakke. Moatte jim ris sjen hoe leaf! Doe en No!

Lady Gaga hat yn in ôfl evering fan it MTV-pro-

gramma Boiling Points sitten, mar doe wie se noch 

net ferneamd. Dat klipke haw ik werom sjoen en it 

is echt humor. Yn Boiling Points wurdst beleanne 

foar dyn geduld. Mar yn de tuskentiid besykje de 

akteurs dy it bloed ûnder de neils wei te heljen. 

Gaga krijt yn in restaurant har bestelling, mar as 

har telefoan oergiet wurdt har frege oft se wol eef-

kes earne oars belje wolle. As se werom komt, is 

har iten fuort. As se har iten werom krijt, leit der 

allegearre troep op. Dat pikt se net, Miss Gaga fl ipt 

de pan út. De 100 dollar giet oan har noas foarby, 

de oare twa binne wol geduldich en winne it jild!

Robbie Williams is alive! En dêr is hy mar wat bliid om, want 

it hie net in soad skeeld. Hy hat him opnimme litten yn in 

ôfkickklinyk. Syn ferslaving oan medisinen en slieppillen wie 

hast syn dea west. ‘Der wienen in soad rare dingen mei my 

oan ’e hân. Ik gie werom yn ’e tiid, ik die deselde domme 

dingen as doe’t ik 17 jier wie.’ Lokkich is hy al wer in hiel 

ein opknapt. Ek giet it goed mei syn relaasje, Ayda Field en 

hy binne gelokkich. Hooplik kin sy him op it rjochte paad 

hâlde. 

Rapper Jay-Z hat it efkes hielendal 

hân mei Rihanna. Madame hinget 

leaver it feestbeest út as dat se wat 

oan har karriêre docht. Dy karriêre 

hat Riri foar in grut part te tankjen 

oan Jay-Z, hy ûntduts de sjongeres. 

De rapper is der klear mei om kon-

stant op har passe te moatten. Ri-

hanna is it paad in bytsje kwyt rekke 

nei de breuk mei har lover Chris 

Brown. Jim witte wol, dat mantsje 

mei de losse hantsjes…

Usher hat in drege tiid hân. Hy is skieden 

fan syn frou Tameka Foster, mei wa’t hy twa 

bern krige. Dat harren relaasje net al te 

goed wie, kinst hearre yn it nûmer Papers. 

Dat nûmer giet oer de skiedingspapieren fan 

harren houlik. Nei alle drama is hy der klear 

foar om se te tekenjen, sy hâldt it langer fol. 

Syn nije album Raymond vs. Raymond moat 

in knalalbum wêze. Kom mar op mei dyn 

hits, Ush! We are ready for it! 

linkkeSiden.indd   3 19-10-09   17:18



Typ mar Frysk

En de winner is…

Te keap: in nier

De favoryt fan...

Yn de Fter-side draait 

alles om games, ynternet, 

films en cd’s. Komt dy 

iene film einlings út? 

Is de kompjûter fan de 

Amerikaanske presidint 

hacked? Of is it rekord 

spulkompjûterjen brutsen? 

Do lêst it op de lêste 

side fan LinKk! 

ter-side
Debút Oranje yn FIFA 10

Sûnt in pear wiken leit de fernijde ferzje fan 

de populêre fuotbalgame FIFA yn de winkels. 

Nij oan dizze ferzje is datst mei it orizjinele 

Nederlânske team spylje kinst. Foarhinne koe 

dat net om’t de makkers fan it spultsje en de 

KNVB it net iens wurde koenen oer de sinten. 

In wedstryd fan Oranje waard dêrom altyd spile 

mei betochte spilersnammen lykas Ronhaar 

en Neuteboom. No kinne gamers de echte 

seleksje fan Bert van Marwijk opstelle. En ter-

jochte, want it is dochs te gek as de takomstich 

wrâldkampioen ‘bûtenspul’ stiet? 

Netlog is krekt lykas Hyves 

in digitaal freonenetwurk foar 

jongeren. It moaie fan Netlog 

is dat der sûnt ein augustus ek 

in Fryske ferzje fan is. Wolsto 

ek oergean op in Frysk sosjaal 

netwurk? Meitsje dan in eigen 

profyl oan mei in gasteboek, 

bloch, foto’s en fi deo’s fi a 

fy.netlog.com.

De 16-jierrige Martijn Lakemeijer 

wûn in Gouden Kalf foar syn rol as 

Michiel van Beusekom yn de fi lm 

Oorlogswinter. Dat is de belangrykste 

fi lmpriis fan Nederlân. Martijn is de 

jongste akteur oait dy’t dy priis wûn. 

Nuver nijs út Grut-Brittanje. Guon Britten dy’t troch de 

fi nansjele krisis yn jildproblemen sitte, biede har eigen nier 

oan op it ynternet. Mei it jild dat it lichemsdiel opbringt, 

wolle se harren skulden ôfbetelje. In 26-jierrige man bea 

syn nier oan foar 27 tûzen euro om’t syn bedriuw fallyt 

gongen wie. LinKk tsjekte Marktplaats, mar der binne noch 

gjin Nederlanners dy’t dêr in nier oanbiede… 

Menno Fokkema en Marco de Groot, earsteklassers 
op it RSG Simon Vestdijk yn Frjentsjer.

‘Us favorite game is it fuotbalspultsje FIFA. Op de PlayStation 2 

ha wy FIFA 05, 07 en 09 en op de PlayStation 3 ha wy de nijste 

ferzje FIFA 10. It liket krekt echt fuotbal. Kinst mei de mantsjes 

rinne en dan goals meitsje. Kinst ek tsjin de kompjûter spylje, 

mar ek tsjin elkoar. Dêr hast in twadde controller foar nedich, in 

joystick sis mar. By FIFA 10 kinst ek online tsjin elkoar spylje. Dan 

moatst der wol ynternet op hawwe. Wy hawwe beide itselde 

spultsje en spylje faak tsjin elkoar.’ 
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