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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 de tema’s yn de metoade 
Freemwurk.
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seis kear ferskynt. It kin seis kear ferskynt. It kin 
as selsstannich blêd lêzen 
wurde, mar it slút ek oan wurde, mar it slút ek oan 
by de tema’s yn de metoade 
Freemwurk.
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Hoi LinKk lêzers,
It tema fan dizze LinKk is ‘Famylje en Freonen’. In hearlik tema, 
want wa kin no sûnder famylje of freonen? Net ien dochs? Oer 
famylje sprutsen: doe’t ik wat oan it googeljen wie, fûn ik de 
famyljenammebank fan it Meertens Ynstitút. Wa’t syn achternamme 
dêr yntypt, sjocht hoefolle minsken yn Nederlân deselde namme 
hawwe. Sa ûntduts ik dat myn famylje aardich útwreide is de 
ôfrûne 50 jier. Yn 1947 wienen der 68 minsken mei ‘De Schiffart’ 
as achternamme, mar yn 2007 wienen dat der al 145. Wy binne 
ús aardich oan it fuortplantsjen dus! Wolst dyn achternamme ek 
tsjekke? Sjoch op meertens.knaw.nl/nfb.

Yn dizze LinKk lêst allerhanne artikels oer famylje en freonen. Sa 
wie Jason efkes wat minder bliid mei syn âlders, doe’t er hearde dat 
se skiede soenen. Dat it no wer goed mei him giet, lêsto op side 16 en 
17. Jochem en Femke komme út in wol hiel ferskillend gesin: Jochem 
hat gjin broerkes en suskes en Femke hat der mar leafst trettjin! Op 
side 12 en 13 fertelle se oer de foar- en neidielen dêrfan. Naomi is 
12 jier en krijt ynkoarten noch in lyts broerke. Bysûnder dochs? Har 
ferhaal lêsto op side 5.
 
Nijsgjirrich wurden? Blêdzje gau fierder!

Freonlike en familiêre groetnis!
Marrit de Schiffart
Cedin / Taalsintrum Frysk

Hetse&Hotze

Martine van der Sluis en Laura Galema fan RSG Simon 
Vestdijk Harns fertelle oer harren útstapke nei de 
argeologyske opgraving by Jelsum.

Wy hawwe mei de klassen 2A1 en 2A2 fan de RSG Simon 
Vestdijk út Harns op in tige modderige ekskurzje west. Foar 
it fak AW (Algemiene Wittenskippen) gongen wy nei in 
argeologyske opgraving yn it lytse doarpke Jelsum (ticht by 
Ljouwert). Dêr krigen wy in rûnlieding fan in argeolooch. Hy 
lei ús fan alles út oer de ferskillende lagen yn de boaiem en 
wat him hjir eartiids ôfspile hat. Wy beseagen ferskillende 
lagen en learden sa hokker grûnsoarten der allegear binne. 
Op de ferskillende boaiemlagen plakten se briefkes. 
Se hawwe ús ek ferskate fynsten sjen litten lykas in hiele 
protte bonken en ek in skedel fan in berneholtsje. 
Wy ha ek noch wat fûn. In learling út 2A2 fûn in koweribbe 
(rib van een koe) en in learling út 2A1 in potskerf út de tiid 
fan de Romeinen. 
Wy ha in protte leard oer argeologen en harren wurk. Us 
útstapke wie al mei al tige slagge. 

Jan Teade Nauta fan Bogerman Snits waard yn septimber Nederlânsk 
Kampioen fierljeppen yn de kategory jonges fan 11 en 12 jier. 
De ljepper út Drylts helle de titel binnen mei in sprong fan 10,67 
meter. Dat wie hast oardel meter fierder as alle oare ljeppers yn syn 
kategory. Jan Teade wûn dus maklik! De wedstriid by de famkes wie 
dêrtsjinoer just hiel spannend. Marrit van der Wal út It Heidenskip 
helle dêr de titel mei in sprong fan 9,07 meter. Dy winnende ôfstân 
ljepte se pas by har tredde en lêste sprong, krekt op tiid dus.    

NK ljeppen

UT ‘E ALDE DOAZEUT ‘E ALDE DOAZE
De Fryske taal hat in soad moaie wurden en 

siswizen. Krekt lykas by oare talen, ferdwynt 

troch de jierren hinne in part fan dy wurdskat. 

Mar yn LinKk fynst se wer werom. Swart op wyt!

It is smout foar de tiid fan ‘t jier, it hat hast wat wei 

fan ‘e hûnsdagen. Tusken de lange rigen foerbiten 

steane heit en Peke elts amerij te switfeien en 

dan geane de houken wer haal nei haal njonken de 

skoandere planten lâns. 

(Ut it boek Peke Donia, de koloniael fan Nyckle Haisma)

UT ‘E NIJE DOAZEUT ‘E NIJE DOAZE
In sûne taal rekket net allinne wurdskat kwyt, 

mar krijt der ek wurden by. Nije ûntwikkelingen 

freegje ommers om nije wurden. Ek de Fryske taal 

hat somtiden nije wurden nedich. LinKk hat der ien 

betocht. It Fryske wurd foar it Nederlânsk-Ingelske 

wurd deadline kin falbile wurde. 

Hast ek sa’n orizjineel nij Frysk wurd? Mail dy dan 

nei linkk@cedin.nl en wa wit fynst dyn wurd werom 

yn LinKk 3!   

Ynhâld en LinKke Saken
Nijs foar en oer skoallen

Jurre is hjir
Oer it heimsinnige online jeugdboek Jurre B. Grim 

In broerke op kommendewei!
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Besite fan Doutzen
Topmodel Doutzen Kroes by Singelland
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Smout: windvrij - Hûnsdagen: hondsdagen fan 20 july 

oant 20 augustus, de hytste perioade fan ‘t jier

Rigen: rijen - Foerbiten: voederbieten 

Elts amerij: elk ogenblik/telkens

Switfeie: zweetvegen - Houken: hakken, werktuigen om mee te wieden

Njonken: naast - Skoandere: mooie, voortreffelijke

Jan Teade 
en Marrit  
 winne

Op  ‘e argeologyske toer
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Tekst: A
te G

rijpstra

Der is yn koarte tiid in soad feroare yn 
it libben fan Naomi. Se is ferhuze fan 
Boalsert nei Snits, sit krekt yn de earste 
klasse fan it havo/vwo op it Marne 
Kolleezje yn Boalsert en se krijt der ek 
noch in broerke by. Foaral dat lêste is 
bysûnder, want Naomi is al tolve jier en 
dat betsjut dat der in grut leeftydsferskil 
tusken har en har broerke sitte sil. Echt 
slim fynt se dat net. Naomi: ‘Als ik 24 
jaar ben, is mijn broertje 12 jaar. Dat is 
best wel gek, maar ook wel weer leuk. 
Zo kan ik, als hij nog klein is, lekker 
met hem wandelen door het park en op 
hem passen samen met vriendinnen. 
En als hij later naar de basisschool gaat, 
breng ik hem met de auto.’ Fansels wit 
Noami ek wol dat lytse poppen 
faak in protte gûle. Dat is lestich 
asto moarns betiid nei skoalle 
moatst of hûswurk meitsje 
moatst. 

Mar, dêr hat Naomi wol in oplossing 
foar. ‘Dan doe ik gewoon mijn oordopjes 
in.’

Trochdat Naomi al wat âlder is, makket 
se de swangerskip fan har mem hiel 
bewust mei. Har mem en René (de freon 
fan har mem) belûke Naomi hiel bot by 
de swangerskip. Sa giet se regelmjittich 
mei nei de kreamkundige, hat se de 
namme fan har broerke mei betocht en 
sil se ek by de befalling wêze. ‘Dat lijkt 
me een heel bijzonder moment. Maar 
heel goed tegen bloed kan ik niet.’ Dat 
wurdt noch wat…

As it safier is, krijt Naomi in 
telefoantsje dat se thús 

komme moat. Se hopet dat 
it telefoantsje komt ûnder 

Technyk of Wiskunde, 
want dy fakken fynt 
se net folle oan. En as 
it midden yn ‘e nacht 
is? ‘Voor zoiets leuks 

mogen ze mij wel 
wakker maken!’

In broerke of in suske krije is altiten in feest. Mar hoe is it asto al tolve jier bist? 

Sitst dan wol te wachtsjen op smoarge skytruften (poepluiers) en gûlbuien? 

Naomi Bosma út Snits kin dat allegear neat skele. Sy sjocht út nei de komst fan 

har broerke. En dy komt hieltyd tichterby, want yn novimber is it al safier! 

En wy neame him…
It is altyd lestich foar âlders om 
in namme foar harren poppe 
(baby) te betinken. Wurdt hy of sy 
ferneamd nei pake of beppe of krijt 
er in hiele oare namme? Guon Fryske 
foarnammen binne hiel populêr yn 
de rest fan Nederlân. Hjirûnder de 
top 10 fan Fryske foarnammen.  

  Famkes  Jonges 
 1 Femke  Jelle
 2 Nynke (Nienke) Jesse
 3 Renske Sjoerd
 4 Fenna Wessel
 5 Silke Jelmer
 6 Hester Hidde
 7 Aafke Jorrit
 8 Marrit Sietse
 9 Dieuwertje Wietse
 10 Rinske Siebe

Tekst en byld: R
icht K

ooistra

Jurre
is hjir

Jurre B. Grim?!

Namme: Jurre B. Grim (wêr’t de B foar 

stiet, wol Jurre leaver net kwyt)

Leeftyd: 14

Famylje: heit en mem

Freonen: Linda!

Bringt syn brune krollen yn 

model mei: Taft Power Gel

Krijt in reade holle as: er in 

minne hierdei hat.

As er himsels fergelykje moatte soe mei in 

bist, dan: soe dat in tiger wêze (mar yn ‘e 

realiteit is it faak in hingelbúkswyn)

Krijt graach post fan: Linda!

Favorite iten: lasagna, taco’s

Favorite muzyk: Punk/Hardrock

Septimber 2010 wie de earste Moanne 

fan it Fryske Boek. Rûnom yn de 

provinsje wie der omtinken foar Fryske 

boeken en skriuwers. Der wie sels 

spesjaal in webside foar dit boekebarren 

makke, mei de net hielendal ferrassende 

URL: www.moannefanitfryskeboek.nl.
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Mar je hoegden net lang op dy webstek om te strunen 

om te ûntdekken dat der foar de jeugd fan 12 oant 21 

net folle te belibjen foel yn it Fryske boekewrâldsje. 

Op in inkelde útsûndering nei, sa as de nije dielen fan 

De Traveliers-searje en de oersetting fan Jan Terlouw 

syn Koning van Katoren, like it der op dat der yn 2010 

eigentlik allinne mar boeken makke waarden foar óf 

hiele âlde minsken óf hiele jonge bern. Oars sein: de 

jongerein kaam der, sa as sa faak, bekaaid ôf.

Soe dat miskien de reden west ha dat, presys op de earste 

dei fan septimber, in fonkelnagelnije webside lansearre 

waard? It blykt om in online jeugdboek te gean mei de 

titel Jurre B. Grim. Oant no ta is der alle woansdeis in nije 

episoade ferskynd en it is dus in soarte fan feuilleton. 

It sfearke om it webboek hinne is frij wat heimsinnich: der 

komt in tsjuster silhûet fan in jonge yn byld mei in frjemd, 

read each. Op de eftergrûn is in mistich bosk te sjen en ast 

op it play-knopke drukst, hearst in apart gitaarmuzykje. De 

tekst fan it boek stiet op manuskripteftige pagina’s ôfprinte 

en it ferhaal wurdt fuortendaliks spannend. As lêzer blykst ek 

reagearje te kinnen, dus it liket derop dat it in soart ynterak-

tyf boek wurdt.

Der bliuwe lykwols in soad fragen oer. Wa is Jurre B. Grim 

no eigentlik? Hoe komt it dat in figuer út in boek yn it 

échte libben in Hyve hat (jurrebgrim.hyves.nl) en dat er sa 

no en dan sels twittert? Hoe komt it dat it doarp dêr’t er 

wennet mid denyn de simmer hielendal ûn derdompele is 

yn in tsjokke laach kâlde mist? Hoe sille Jurre syn aven-

toeren fier der fer rinne? 

Ast nijsgjirrich wur den bist, kinst op bledside 14 en 15 

de earste episoade fan Jurre B. Grim lêze, dy’t wy sa fan 

it web plukt ha. Foar de rest ferwize wy dy graach nei:

it web plukt ha. Foar de rest ferwize wy dy graach nei:

www.jurrebgrim.nl

In broerke op 
kommendewei
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Yn ’e klasse mei Doutzen
Dosint Nederlânsk en Frysk Tsjerk Veenstra hat Doutzen yn ‘e klasse hân op Singelland Burgum en Singelland Drachtster Lyseum. LinKk frege him hoe’t Doutzen yn ‘e klasse wie.

‘Doutzen wie doe al in moai famke, mar yn har hâlden en dragen (gedrag) ûnopfallend en stil. Se die har taken goed. It húswurk wie altyd ôf en se seurde of klage noait. Doutzen is no it gesicht fan de Praat mar Frysk kampanje, mar ik wit eins net oft se it fak Frysk op skoalle ek in moai fak fûn. Omdat se suver wat timide wie, koest net sa maklik peile wat se fan dingen fûn. Se seurde net, mar se wie ek net optein (enthousiast) oer in fak of boek of les, teminsten dat liet se net blike.
Doutzen hat oait ris yn in ynterview sein dat se op skoalle noait in komplimint krige. Ik realisearre my doe dat se gelyk hie en dêryn binne wy as dosinten tekoart sketten; ik fiel dat alteast wol sa. Ek in ûnopfallend bern hat wolris in skouderklopke nedich. Ik soe sizze wolle: ‘Doutzen, by dizzen! Do dochst it geweldich en do betsjutst in soad foar in hiel soad minsken en ik tink datst noch in soad betsjutte silst foar Fryslân en de wrâld.’

Tekst: M
arrit de Schiffart, byld: Iw

an van N
ieuw

enhoven

OSG Singelland Burgum is ien fan de tachtich Nederlânske skoallen dy’t meidocht 

oan dance4life. Fan septimber oant en mei desimber freegje de learlingen 

oandacht foar de sykte aids. Se sammelje ek jild yn foar de projekten fan STOP 

AIDS NOW! Topmodel Doutzen Kroes is ambassadrise fan dance4life. Reden 

genôch om de ôftraap fan de aksje op har âlde skoalle te fersoargjen. 

Doutzen
Besite fan

Wachtsje op Doutzen
Doutzen út klasse 4H stiet op in muorke op it skoalleplein 
te wibeljen. Se wachtet yn spanning op dy oare Doutzen. 
Dat topmodel, dy’t shows rint foar merken lykas Prada, 
Versace en Valentino. It hiele plein stiet fol mei learlingen, 
leararen, heiten en memmen en oare belangstellenden. 
En de parse fansels, want wêr’t Doutzen ferskynt, 
ferskine kameramannen en fotografen.

Aksje fiere mei Doutzen
Fannemiddei mei Doutzen út 4H noch efkes genietsje 
fan de aktiviteiten by har op skoalle. Mar nei hjoed 
moat se los om jild yn te sammeljen foar dance4life. Se 
docht it graach. Krekt lykas har nammegenoat fynt se 
dance4life in belangryk doel. Watfoar aksje oft se hâlde 
sil? ‘Dat wit ik noch net. It is net maklik om orizjineel te 

wêzen. Ik ha al ferskillende aksjes betocht, mar hearde 
hieltyd wer fan oaren dat se itselde betocht hienen. 
Ik wol graach wat ludyks dwaan, want wat gekker de 
aksje, wat mear jild ik ophelje sil.’ 

Dûnsje mei Doutzen
Dan is it grutte momint dêr: Doutzen komt it poadium 
op. It dak giet der ôf. ‘Wie ik yn myn skoaltiid mar sa 
populêr’, grapket it model. En fuort dêrnei: ‘Dankewol 
foar wat jim dogge foar dance4life!’ 
Dûnsje is in belangryk ûnderdiel fan dance4life. 
Neffens de organisaasje is dûnsje it begjin fan positive 
feroaring. It spesjale dûnsteam fan Singelland dûnset 
de spesjale dance4life drill dan ek op it poadium. 
Doutzen dûnset - ek al hat se in swangere búk dy’t al 
aardich sichtber is - fleurich mei. 

It ferskil meitsje mei Doutzen
Sûnt augustus 2009 is Doutzen ambassadrise fan dance4life. Wêrom? 
Om’t se wit dat leeftydsgenoaten oer de hiele wrâld alle dagen 
ynfektearre wurde mei aids. Doutzen: ‘Alle dagen komme der 6800 
nije aidspasjinten by. De helte dêrfan is jonger as 25 jier. Dat binne dus 
minsken fan myn leeftyd. Mei dance4life kinne wy dy minsken helpe.’

Konfetty sjitte mei Doutzen
Doutzen fynt it moai om werom te wezen op har âlde skoalle. Se hat 
in moaie tiid hân op Singelland. ‘Leuk om al dy fertroude gesichten 
fan de leararen wer te sjen. De bêste bân hie ik trouwens mei de 
konsjerzjes!’ en se weaut (wuift) eefkes nei de mannen achteryn de 
mannichte. 
Dan is it tiid foar de offisjele iepening fan de dance4life-aksje op 
Singelland. Nei’t Doutzen fan 10 oant 1 ôfteld hat, sjitte sy en in 
oantal learlingen mei konfettysjitters op it publyk. Dance4life op 
Singelland kin begjinne! 

Op ’e foto mei Doutzen
Dêrnei komt it momint dat foar de measte learlingen it belangrykste 
is: wa mei fannemiddei mei Doutzen op ‘e foto? Hast elkenien hat 
jild jûn foar dance4life om sa kâns te meitsjen op in kykje mei it 
topmodel. Doutzen hellet tsien nammen út in hoed wei. En, hoe koe 
it ek oars, ien fan dy nammen is Doutzen út 4H! Sit him fêst yn de 
namme...

oandacht foar de sykte aids. Se sammelje ek jild yn foar de projekten fan STOP 

wêzen. Ik ha al ferskillende aksjes betocht, mar hearde 
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Christiaan wie acht jier doe’t hy foar it earst mei 
in freontsje meigong nei shorttrack. ‘Zijn moeder 
had mijn moeder gevraagd of ik het niet eens wilde 
proberen, want niemand anders van onze leeftijd 
deed het. Ik vond shorttrack zo leuk dat ik steeds 

weer met hem mee ging.’ 

Neist shorttrack siet Christiaan ek op fuotbal en 
tennis. ‘Op mijn twaalfde moest ik een keuze 

maken, omdat ik niet alledrie sporten kon 
blijven beoefenen. Ik heb voor shorttrack 
gekozen, omdat het een mooie sport is en 

ik ben er redelijk goed in.’ Christiaan is in 
oanfallende shorttracker en genietet fan 

de snelheid yn ‘e bochten. De taktyske 
striid dy’t op it lytse iisbaantsje spilet, 

makket shorttrack in moaie sport om 
nei te sjen.

Christiaan hat in soad foar syn passy oer. Yn de lêste 
twa simmerfakânsjes reizge er nei Amearika om te 
trenen by Wilma Boomstra, in Fryske trainster dy’t 
yn Los Angeles wennet. No wennet hy sels foar syn 
sport op It Fean. ‘Mijn vader heeft een huis gekocht 
en daar woon ik samen met Koen Hakkenberg, 
ook een shorttracker. Het huis wordt nog altijd 
gerenoveerd, waardoor mijn vader vaak bij ons is.’ 

Troch de goede prestaasjes fan Christiaan mei er no 
al mei trene by de Nasjonale Treningsseleksje. ‘Dat 
betekent zes dagen per week en twee keer op een 
dag trainen. Elke ochtend van 8.00 tot 12.00 uur en 
twee middagen van 15.00 tot 18.00 uur ijstraining 
en de overige vier middagen krachttraining.’ 

Mei troch in 21e plak by de Invitation Cup, it 
earste ynternasjonale toernoai fan it seizoen, is 
Christiaan útkeazen om mei te gean nei Kanada 
foar World Cup wedstriden yn Montréal en Québec. 

‘Dat zijn mijn eerste wereldbekerwedstrijden. Ik 
wil daar vooraf geen prestaties of verwachtingen 
aan vastknopen, maar gewoon goede races voor 
mezelf rijden. Ik heb twee keer een WK junioren 
meegemaakt en ik vergelijk het daar een beetje 
mee. Deze deelnemers hebben alleen veel meer 
ervaring, aangezien ze ouder zijn en vaker dit 
soort wedstrijden hebben gereden.’

Neist syn shorttrackspullen nimt Christiaan 
ek in oantal skoalboeken mei yn ‘e koffer. ‘Niet 
zoveel’, jout er ta, ‘want topsport en school zijn 
niet altijd makkelijk te combineren.’ Hy besiket 
yn trochsneed sa’n trije oeren deis oan skoalle te 
wurkjen. ‘Ik heb gelukkig wel discipline, want ik 
vind een diploma heel belangrijk.’

Op it CTO Heerenveen, Centrum voor Topsport 
en Onderwijs, docht Christiaan op it stuit 6VWO. 
‘Het is de bedoeling dat ik dat in één keer afrond. 

Ik sta ingeschreven op het OSG Sevenwolden 
en via deze school houdt mijn coördinator Alex 
de Lange alles in de gaten. Hij zorgt ervoor dat 
leraren af en toe langskomen op het CTO om 
uitleg te geven. Verder werken wij ons op eigen 
houtje door de stof. Zo zorgen we ervoor dat we 
klaar zijn voor de toetsen, die samen met Alex 
worden gepland.’ Neist reedriders (langebaan 
en shorttrack) sitte der ek turners, swimmers 
en judoka’s op it CTO. 

It ôfrûne seizoen wie Christiaan it 
shorttracktalent van het jaar. ‘Die prijs vind 
ik op zich niet zo belangrijk, maar ik 
ben wel blij met de waardering.’ Troch 
de priis wit er dat er op de goede wei 
is om syn dream útkomme te litten. 
‘Want naast de Olympische Spelen 
wil ik ook gewoon goed presteren 
op wereldniveau.’

Christiaan 
dreamt fan de 

Olympyske Spelen    

Shorttrack?!Shorttrack is miskien wol de meast spektakulêre manier fan wedstrydreedriden. Op in ovalen iisbaantsje fan 111,12 meter ride fjouwer oant seis reedriders tagelyk harren rûntsjes. It giet der dêrby net om wa’t it fluchste klear is, lykas by langebaanreedriden, mar wa’t as earste finisht. As shorttrackers ynhelje, sjochst faak dat se mei in hân op it iis de bocht trochgeane. Neist technyk en kondysje spilet taktyk in grutte rol by dizze foarm fan hurdriden op it iis.  
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Olympyske Spelen    
ynhelje, sjochst faak dat se mei in hân op it iis de bocht trochgeane. Neist technyk en kondysje spilet 

Christiaan wie acht jier doe’t hy foar it earst mei 
in freontsje meigong nei shorttrack. ‘Zijn moeder 
had mijn moeder gevraagd of ik het niet eens wilde 
proberen, want niemand anders van onze leeftijd 
deed het. Ik vond shorttrack zo leuk dat ik steeds 

weer met hem mee ging.’ 

Neist shorttrack siet Christiaan ek op fuotbal en 
tennis. ‘Op mijn twaalfde moest ik een keuze 

maken, omdat ik niet alledrie sporten kon 
blijven beoefenen. Ik heb voor shorttrack 
gekozen, omdat het een mooie sport is en gekozen, omdat het een mooie sport is en 

ik ben er redelijk goed in.’ Christiaan is in 
oanfallende shorttracker en genietet fan 

de snelheid yn ‘e bochten. De taktyske 
striid dy’t op it lytse iisbaantsje spilet, 

makket shorttrack in moaie sport om 

Ik sta ingeschreven op het OSG Sevenwolden 
en via deze school houdt mijn coördinator Alex 
de Lange alles in de gaten. Hij zorgt ervoor dat 
leraren af en toe langskomen op het CTO om 
uitleg te geven. Verder werken wij ons op eigen 
houtje door de stof. Zo zorgen we ervoor dat we 
klaar zijn voor de toetsen, die samen met Alex 
worden gepland.’ Neist reedriders (langebaan 
en shorttrack) sitte der ek turners, swimmers 

It ôfrûne seizoen wie Christiaan it 
shorttracktalent van het jaar. ‘Die prijs vind shorttracktalent van het jaar. ‘Die prijs vind shorttracktalent van het jaar
ik op zich niet zo belangrijk, maar ik 
ben wel blij met de waardering.’ Troch 
de priis wit er dat er op de goede wei 
is om syn dream útkomme te litten. 
‘Want naast de Olympische Spelen 

Christiaan hat in soad foar syn passy oer. Yn de lêste 
twa simmerfakânsjes reizge er nei Amearika om te 
trenen by Wilma Boomstra, in Fryske trainster dy’t 
yn Los Angeles wennet. No wennet hy sels foar syn 
sport op It Fean. ‘Mijn vader heeft een huis gekocht 
en daar woon ik samen met Koen Hakkenberg, 
ook een shorttracker. Het huis wordt nog altijd 
gerenoveerd, waardoor mijn vader vaak bij ons is.’ 

Troch de goede prestaasjes fan Christiaan mei er no 
al mei trene by de Nasjonale Treningsseleksje. ‘Dat 
betekent zes dagen per week en twee keer op een betekent zes dagen per week en twee keer op een 
dag trainen. Elke ochtend van 8.00 tot 12.00 uur en 

‘Dat zijn mijn eerste wereldbekerwedstrijden. Ik 
wil daar vooraf geen prestaties of verwachtingen 
aan vastknopen, maar gewoon goede races voor 
mezelf rijden. Ik heb twee keer een WK junioren 
meegemaakt en ik vergelijk het daar een beetje 
mee. Deze deelnemers hebben alleen veel meer 
ervaring, aangezien ze ouder zijn en vaker dit 
soort wedstrijden hebben gereden.’

Neist syn shorttrackspullen nimt Christiaan 
ek in oantal skoalboeken mei yn ‘e koffer. ‘Niet 
zoveel’, jout er ta, ‘want topsport en school zijn zoveel’, jout er ta, ‘want topsport en school zijn 
niet altijd makkelijk te combineren.’ Hy besiket 
yn trochsneed sa’n trije oeren deis oan skoalle te 

‘Dat zijn mijn eerste wereldbekerwedstrijden. Ik 
wil daar vooraf geen prestaties of verwachtingen 
aan vastknopen, maar gewoon goede races voor 
mezelf rijden. Ik heb twee keer een WK junioren 
meegemaakt en ik vergelijk het daar een beetje 
mee. Deze deelnemers hebben alleen veel meer 
ervaring, aangezien ze ouder zijn en vaker dit 
soort wedstrijden hebben gereden.’

De 

17-jierrige 

Christiaan 

Bökkerink 

is hikke en 

tein (geboren 

en getogen) 

yn Enschede. 

Shorttrack brocht 

him twa jier lyn nei 

It Hearrenfean, it 

mekka fan it reedriden. 

Dêr wennet hy op in pear 

minuten fan iisbaan Thialf 

en wurket er oan syn dream: 

in medaille op de Olympyske 

Spelen fan Sotsji yn 2014.
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LinKke SidenLinKke SidenLinKke SidenLinKke SidenLinKke SidenLinKke Siden
Lange Frans en Baas B
Lange Frans mist syn eardere rappartner Baas B as pine yn ‘e mûle. Frans Frederiks en Bart Zeilstra produsearren mei ‘Moppie’ en ‘Zinloos’ twa fette hits. Nei it súkses fan it duo gong de muzykkarriêre fan de beide mannen as in spear. Mei ‘Het land van’ pakten se hiel Nederlân yn... Mar doe’t it jild binnenkaam, begûnen ek de problemen. De twa krigen rûzje en Lange Frans kaam troch Baas B yn grutte finansjele problemen. Dat betsjutte ‘deurwaarders’, it yn beslach nimmen fan syn besittingen en de ein fan Frans BV. Fan je freonen moatte je it hawwe… Tsjong!

Trochbraak fan Nickelback
De trochbraak fan Nickelback kaam ta stân troch in Kanadeeske wet. Yn dy wet stie dat in bepaald persintaazje muzyk op ‘e radio út eigen lân komme moast. De single ‘Hero’ fan de soundtrack fan de Spiderman film waard songen troch Nickelbacksjonger Chad Kroeger en Salivasjonger Josey Schott. Nickelback brocht op 11 septimber 2001 it album ‘Silver Side Up’ út dêr’t se ynternasjonaal mei trochbrutsen. Op dy 11e fan septimber sieten de mannen yn harren toerbus op mar in pear kilometer ôfstân fan de oanslach op de Twin Towers. In soad minsken sjogge de earste single fan it album ‘How you Remind Me’ as in soart fan ‘oade’ oan de slachtoffers. It waard de meast belústere song yn Amearika. 

Fryslân boppe foar Marco en Guus

Yn maaie kaam it ferske ‘Schouder aan 

Schouder’ út, it duet dat Marco Borsato 

en Guus Meeuwis opnamen. Marco en 

Guus kinne elkoar fansels al hiel lang as 

Nederlânsktalige muzykkollega’s. Mar 

nei it opnimmen fan it nûmer waarden de 

beide mannen ek maten. Doe’t Guus en 

Marco by in konsert yn It Fean tegearre 

songen, kamen se der achter hoe moai 

harren stimmen by elkoar passe. Doe’t 

it konsert ôfrûn wie, stjoerde Marco 

Guus in sms dêr’t hy yn frege oft it net 

ris heech tiid wie om tegearre in hit te 

meitsjen. Wêr’t Fryslân wol net goed foar 

is... Fryslân boppe! ;-)

Paris Rich Girl

Paris Hilton is model, sjongeres en aktrise. 

Mar wêr kinne wy dy achternamme fan 

har mear fan? Paris komt út de Hilton 

famylje. Dy famylje is eigener fan alle 

Hilton Hotels yn ‘e wrâld. Paris sil skylk 

in soad fan har heit erve, sa’n 2,3 miljard 

dollar. Yn 2007 krige Paris al in erfenis fan 

har pake, fan sa’n 86 miljoen euro. Eins 

hoecht Paris foar de rest fan har libben 

net mear te wurkjen, se kin al libje fan de 

rinte dy’t de bank har jout. Mar oftst fan 

al dat jild gelokkich wurde silst? Paris is 

al meardere kearen arrestearre en hat yn 

‘e bak sitten. Foar it brûken fan drugs en 

drank, it riden ûnder ynfloed, speeding 

(75 km. te hurd ride) en mear fan sokke 

oertredings. Miss Hilton betellet in dikke 

boete en is binnen no-time wer op frije 

fuotten. Och ja, wêr moatte je oars hinne 

mei al dat jild? 

Rihanna yn Madame Tussauds!

Rihanna hat sûnt koart har 

eigen waaksen byld yn Madame 

Tussauds. Net yn Amsterdam mar 

yn Washington. It museum hat 

de sjongeres yn harren kolleksje 

opnommen. Michael Jackson is 

koartlyn op ’e nij as earbetoan yn it 

museum kaam. Rihanna wie sels net 

by de presintaasje fan har byld en 

dat fûn se super spitich. Mar se hat 

it einresultaat wol besjoen en se fynt 

har look-a-like machtich! Op dizze 

foto sjochst it waaksen byld fan Riri 

en sis no sels; it is suver scary, sa echt 

liket it. Dochs? 

LinKke Rabberij
Taio Cruz hat op ‘e knibbels foar syn fans lein. 
Hy smeket om syn muzyk net te downloaden 
fia it ynternet. Hy kin hast net rûnkomme en 
set al syn talint yn om jild te fertsjinjen.

Kevin Jonas (Jonas Brothers) en syn frou sliepe 
apart. Daniëlle docht nammentlik oars gjin 
each ticht om’t har man gigantysk snoarket.

Katy Perry liket sa’n stoere tsjik, mar se hat 
earlik tajûn dat se bang is yn it tsjuster. As se 
allinnich sliepe moat, hat se altyd in ljochtsje 
oan.  

Justin Bieber hat sin oan in aktearkarriêre. Hy 
soe graach de rol fan Danny yn in remake fan 
de film Grease spylje wolle. Dy rol waard yn ‘e 
earste film spile troch John Travolta.   

Nikki Plessen is krekt mem wurden fan 
dochterke Jolie Lisa Lotte. Har man woe ek hiel 
graach in berntsje, dus Nikki ferwachtet wol 
dat hy goed helpe sil mei de skytruften! 
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Sipke (19), Pieter-Johannes (17), Jelmer (14), Hester (13),
Hiske (11), Janny (10), en Femke yn’e midden.  

Everen (30) en Nynke (22) steane net op ’e foto.

‘Ik ha gjin broerkes en suskes, mar it 
is net sa dat ik alles samar krij, hear. 
Minsken tinke faak dat bern lykas 
my hiel bot ferwend wurde troch har 
âlders, mar dat jildt net foar my. Ik ha 
ek in bybaantsje foar wat ekstra bûsjild. 
In foardiel fan as ienling grut wurde is 
wol, datst in protte oandacht krijst en 
neat hoechst te dielen. Mar ja, ik kin der 
ek neat oan dwaan dat ik allinne bin. 
Froeger op de basisskoalle ha ‘k wolris 
rûzje mei in freontsje hân, dy’t dan 
sei: ‘Ik helje myn broer wol efkes op.’ 
Ik fûn it op sa’n momint wol sneu foar 
mysels dat ik net ien ophelje koe. Mar 
fierder ha ‘k gjin kleien, hear. As wy op 
fakânsje binne, mei ik bygelyks faak in 
freon meinimme. En ik bin froeger alle 
simmers op sylkamp west yn Akkrum. 
Dan bist noait allinne en makkest gau 
freonen.

Myn âlders litte my hiel frij. Se binne 
gelokkich net oerdreaun beskermjend. 
Faak mei ik mear as myn freonen. 

Fan’t simmer bin ik sân wike fuort 
west. Guon freonen krije dat thús net 
foar elkoar. Ik ha fakânsjewurk hân op 
in grut seeskip fan in Amsterdamske 
rederij. Ik sit nammentlik yn it earste 
jier fan it Nova College yn Harns. Dêr 
doch ik de oplieding ta keapfardij–
offisier. Fia ynternet ha ‘k sollisitearre 
nei dat fakânsjebaantsje en ik waard 
oannommen. Ik stapte yn Finlân oan 
boat. Nei in tocht troch Nederlân, 
Amearika en Ingelân gong ik ek wer fan 
board yn Finlân. Myn âlden ha ‘k koart 
efkes sjoen doe’t wy op ‘e hinnereis yn 
de Eemshaven yn Grins leinen. Se woene 
graach sjen op watfoar skip ik siet. 
Sa wisten se wêr’t ik it oer hie as ik se 
mailde. 
Yn de takomst sil ik folle faker lang fuort 
wêze. Foar myn oplieding moat ik yn it 
twadde en it tredde jier in heal jier op 
staazje. Myn âlders witte dat en stelle 
harren dêr op yn. En ik ek.’ 

FemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemkeFemke

Ien of 
fjirtjin
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Femke Groos (15 jier) út De 

Pein komt út in gesin mei 

fjirtjin bern. Jochem van der 

Kooi (16 jier) út Dronryp is 

just iennichst bern. Hoe is 

it om yn in hûshâlding fan 

sechtjin minsken te libjen? 

Hoe is it om allinnich mei 

heit en mem thús te wêzen? 

Femke en Jochem lizze it út. 

‘Us gesin bestiet út ús heit en mem en fjirtjin bern: fiif jonges 
en njoggen famkes. Ik bin nûmer tsien fan de ploech. De 
âldste is 30 en de jongste 10 jier en der sitte gjin twalingen 
tusken. In protte minsken skrikke as ik se fan ús grutte 
gesin fertel. Faak moat ik bewize oft it echt wier is. Ik sis 
dan meastal dat se mar efkes delkomme moatte. 
Op dit stuit wenje der noch acht bern thús. Fan de seis dy’t der 
al út binne, binne twa troud. En ik ha al twa muoikesizzers 
(tantezeggers) en de tredde is op kommendewei. 
Ik fyn it gesellich al dy drokte om my hinne. Ik wit net better. 
Elkenien stiet altyd foar in oar klear en wy helpe mekoar as 
dat nedich is. Wy ha wolris in mieningsferskil, mar noait echt 
rûzje.
De measte minsken tinke dat wy in ynoarm hûs hawwe, 
mar wy hawwe in gewoan hûs. It hûs hat wol in djippe 
achtertún. Achter yn ‘e tún hawwe wy in grutte tinte te 
stean. As der in feestje is of it Nederlânsk alvetal moat 
fuotbalje, dan sitte wy dêr mei ús allen. Dêr stiet ek in 
televyzje. Rûzje oer it televyzjeprogramma dat wy sjen 
wolle, hawwe wy hast noait, want wy hawwe fjouwer 

televyzjes. Yn ‘e hûs stiet der noch ien yn ‘e keuken en ien 
yn ‘e wenkeamer. Dêrneist ha wy in filmkeamer mei in 
plasmatastel en in noflike bank. Wy ha ús eigen bioskoop, 
om sa mar te sizzen. 

Fansels hat in grut gesin ek neidielen. Hast net in hiel soad 
privacy. Sûnt trije moanne ha ’k in eigen sliepkeammerke. 
Earst lei ik by myn sus op ‘e keamer, mar sy gong meastal 
frij let op bêd en dan waard ik alle kearen wekker. En 
omdat ik troch de wike om fiif oere fan‘t bêd ôf moat, is 
dat net handich. Ik doch oan wedstriidswimmen en moat 
om kertier foar seizen yn Drachten yn it wetter lizze om te 
trenen. Ik hoech moarns hast noait allinne nei it swimbad 
te fytsen, want der binne noch fiif út ús gesin dy’t oan 
wedstriidswimmen dogge. 
En nee, ik hoech net de âlde klean oan fan myn âldere sussen. 
Ik krij myn eigen klean. Wol liene wy fan elkoar. Dat is dan 
just wer hiel handich.’ 



In blauswarte roek kaam stadich troch de moarnsdize sweevjen en gie op 
in fochtige stekpeal sitten. Hy pikte wat mei syn grutte snavel yn ’e fearren 
fan syn wjukken om. Doe besocht er mei syn fonkeljende kraaleachjes 
de tichte mist, dy’t boppe de greiden hong, te trochboarjen. Dêr ergens 
� erderop moast it doarpke Nearnehuzen lizze. Hiel faach wienen de 
kontoeren fan ’e stompe tsjerketoer te sjen, mar de rest fan ’e huzen wie 
bedutsen ûnder de tsjokke, grize brij. De fûgel makke in krassend lûd yn ’e 
rjochting fan it doarp; it doarp dat fan dy dei ôf noait mear itselde wêze soe.

Om santjin minuten oer sânen gie de wekker ôf. Under kilo’s dekbêd wei kaam earst 
in sêft kroanjen fan ellinde en doe in meagere hân dy’t nei it snooze-knopke taaste. 
Jurre B. Grim wie wekker. Sa’n bytsje.

Nei in minút of tsien besocht te hawwen om by te kommen, strompele er nei de 
badkeamer, gie nei de WC en beseach syn du³ e holle yn ’e spegel. Syn wylde, brune 
krollen joegen him it net mis te fersteane boadskip dat se hjoed wer ris gjin belies 
jaan soenen yn it ivige ge  ́ocht mei boarstel, wetter en dzjel. Jurre suchte en luts 
wat mismoedich oan ien fan ’e wâlen ûnder syn healtichte eagen. It blau-útsleine stik 
fel kaam krèkt wat te ¶ er nei foaren. In dúdlik sinjaal dat er justerjûn in bytsje te 
lang trochgien wie mei syn nijste kompjûtergame. Slasher hiet it. En nee: it wie net 
bestimd foar  ́irtjinjierrigen. En ja: it wie in tikje ferslaavjend.

Werom yn syn sliepkeamer stro³ ele Jurre hast oer de stander dêr’t syn nije, 
pikswarte elektryske Yamaha-gitaar op stie. Hy skold op himsels om; foar’t selde jild 
wie it ding omsoademitere en beskeadige. Of slimmer. 

‘Waarom kijk je dan ook niet beter uit je doppen?’ soe syn mem grif sein ha as se 
syn stunteljen sjoen hie. Om’t myn doppen noch tichtlime sitte mei ljochtgiele 
moarnssmots, leave memke; dêrom!

Gapjend skode er de gerdinen iepen. Ba. Tryst waar. Hy huvere al by it foarútsjoch 
dat er straks troch dy klamme tekken fan mist nei skoalle ta fytse moast. As er syn 
sin die, dûkte er wer gau ûnder de tekkens. Doe gappe er noch in kear sa bot dat er it 
gefoel krige dat syn ûnderkaak besocht om yntym kontakt te krijen mei syn grutte 
tean.

Hy stie op it punt om him om te draaien, doe’t him ynienen yn it sin skeat dat syn 
mem him opdracht jûn hie om syn keamer better te luchtsjen. It die har de lêste 
tiid nochal bot tinken oan it hol fan in muskusrôt, hie se mei har wolbekinde takt 
opmurken. In dèàde muskusrôt wol te ferstean, hie se der fyntsjes oan tafoege.

Jurre rûkte ris ûnder syn earms. Foel wol ta. It puntsje fan syn noas kaam yn alle 
gefallen net mei deade miggen yn oanrekking. Doe hâlde er syn hân  ̧ak foar syn 
mûle en azeme stevich út. Okee... fan ’e walm dy’t him no temjitte sloech, waard er 
net echt bliid. Dan it rút dochs mar efkes iependwaan.

Hy stie al in skoftke oan it tsjinakseljende stik izer-mei-gatsjes om te skuorren, doe’t 
him ynienen wat aparts opfoel. By de buorlju baarnde ljocht op ’e tredde ferdjipping. 
Dat wie eigenaardich, want dat hûs stie al oardel jier leech. Soenen der miskyn nije 
bewenners yn kaam wêze? Ek dat wie frjemd, want dy moasten dan middenyn ’e 
nacht ferhuze wêze. Juster oerdei hie der nammentlik noch gjin teken fan libben 
te bespeuren west. Mar it alderfrjemdste wie dat it eigentlik gjin ljocht wie, mar in 
soarte fan grienich skynsel. Hee, no gie it út en wie it ¶ nster wer hielendal tsjuster. 
Suver nuver. Straks mar ris efkes tsjekke.

Nei noch in kear nei de badkeamer rûn te wêzen om de wrakseling mei syn 
springerige hier oan te gean, klaaide Jurre him gau oan. Hy ¶ ske earst de fealblauwe 
spikerbroek út ’e kleanbult dy’t op syn burostoel lei. Dêrnei luts er skjinne, swarte 
sokken oan en in swart T-shirt dêr’t mei grutte reade letters ‘Punk Rock’ op stie. 
Efkes stie er yn bestân oft er der noch in bloeske oerhinne dwaan moast, want it like 
ommers mar ferrekte kâld bûten. Mar ach, it hie al dagenlang simmerwaar west en 
de mist soe dus aanst grif gau oplûke. As er dan middeis noch mei allegear ekstra 
stikken stof om ’e lea rûn, soe er ’m fêst deaswitte. Nee, aanst op ’e fyts it spikerjekje 
mar efkes oan boppen ta tichtknoopje en dan kaam it allegear wol wer goed.

Mei in protte lawaai stoarme Jurre by de trap del. En fuort dêrnei mei noch mear 
herry wer nei boppen ta, omdat er syn potsje mei linzen op it nachtkastje lizze litten 
hie. Dy rotdingen ek! 

Jurre skuorde de linzenhâlder fan it kastje en stampte dêrnei sa mooglik noch 
hurder by de trap del. Hy siet der lykwols gjin tel oer yn dat er syn heit en mem 
wekker meitsje soe, want dy sliepten op dit tiidstip noch as bargen. 

Wie syn heit wol thús trouwens? Nee, dy wie justermiddei ommers nei it  ̧ean  ́ild 
tariden. Sakereiske nei Parys of sa. Mem hie diskear net mei wold. Dat wie wol in 
bytsje apart, want yn ’e regel grypte se elke kâns oan om har hielendal suf te sjoppen. 
Se soe harsels wol wiismakke ha dat se har soan net alle kearen allinne thús sitte litte 
koe, of soks. 

Mar om no te sizzen dat se fuort in soad wurk fan har soarchtaak makke... no nee. Sa 
betiid op ’e dei moast Jurre himsels mar sjen te rêden. Gjin moarnsiten dus. En gjin 
bôletrompke dat klear stie om mei nei skoalle te nimmen. 

Yn ’e keuken oankaam, raamde Jurre gau in pear stikken bôle út ’e pûde en die der 
wat plakjes rollade op. Gjin tiid foar bûter. Koelkast wer iepen. Wat Fristi út it pak 
drinke. Blik op ’e klok. Kertier foar achten. Shit, al ¶ erste let! Bôletrompke út it 
keukenkastje. Trompke yn ’e rêchsek. Fluch. Fluch!

Nijsgjirrich wurden? Lês � erder op www.jurrebgrim.nl 
Alle woansdeis ferskynt der in nije episoade!
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As minsken trouwe, miene se dat se har fierdere libben byinoar 

bliuwe sille. Dochs is dat lang net altyd it gefal. Jason syn 

heit en mem binne skieden. Hy hat dêrtroch ferfelende jierren 

achter de rêch. Gelokkich is no alles wer wat stabyl en kin er 

der makliker oer prate. Jason wennet no by syn mem. Ien kear 

yn ‘e fjirtjin dagen is hy it wykein by syn heit. Dy hat no in 

nije relaasje en dêr moast Jason oan wenne. Dy frou wie eins 

de oarsaak fan de skieding. Of wie it syn heit? Jason fertelt 

hoe’t hy de skieding fan syn heit en mem belibbe hat. 

‘It meast ferfelende fûn ik dat ik kieze 
moast, tenminste dat tocht ik. En eins 
wie’t logysk dat ik foar ús mem kieze 
soe. Ja, want it wie ús heit syn skuld, 
sei elkenien. Us heit wie ommers ferlyfd 
wurden op dy oare frou. En dêrtroch 
kaam al dy ellinde. Mar ik koe net lilk 
wurde op ús heit… en ik woe it ek net.  
Op in dei wie ús heit fuort. Hy hie in 
sporttas mei klean meinommen. Us mem 
rûn te gûlen troch it hûs en te flokken. 
Ik hie ús mem noch noait flokken heard 
en dêr waard ik wol bang fan. Ik wit 
noch dat it hert my yn ‘e kiel sloech en 
dat ik mar siet wêr’t ik siet. Ik wist net 
wat ik sizze moast. Ik hie der noait wat 
fan murken, it sloech yn as in bom. Ja, 
ús heit wie wol faak fuort, soms ek wol 
in wykein. Us mem tocht dat er fuort wie 
foar it wurk. Mar dan wie er by har.

Earst tinkst dat it miskien 
wol wer goed komt. En dat 
is eins in ferfelende tiid. 
Dan hopest hieltyd dat se wer 
byinoar komme, mar dat wurdt 
neat. Ik fûn it silich foar ús mem. 
Mar ik koe it ek net ferdrage dat 
se skold op ús heit. No ja, dat 
skellen wie eins net iens sa slim. 
Letter begûn se him hieltyd swart te 
meitsjen, dat wie eins noch ferfelender. 
It wie krekt as moast ik dan ek hieltyd 
negative dingen oer ús heit sizze. En dat 
woe ik net. Us heit fûn it sneu foar ús, 
mar ik seach ek dat hy gelokkich wie by 
syn nije freondinne.

Skieden
    âlders
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wat ik sizze moast. Ik hie der noait wat 
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ús heit wie wol faak fuort, soms ek wol 
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neat. Ik fûn it silich foar ús mem. 
Mar ik koe it ek net ferdrage dat 
se skold op ús heit. No ja, dat 
skellen wie eins net iens sa slim. 
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meitsjen, dat wie eins noch ferfelender. 
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Us heit die geweldich syn bêst 
foar my en myn suske. It wie 
soms te bot, dan gienen wy 
hast alle kearen nei in pretpark 
en al wér patat of pofferkes. 

Gelokkich is it no wer wat 
normaal en ek foar mysels 
is it allegear wat rêstiger 
wurden. Wy witte no wat de 
nije sitewaasje is en kinne 
der better mei omgean. Ik 
haw op in stuit tsjin ús 
mem sein dat se ophâlde 
moast mei dat negative 
gelul oer ús heit. Doe 
wie ik lilk en ik jankte 

ek. Dêr is ús mem wol fan 
skrokken.

Soms bin ik o sa ûnwennich 
nei froeger. Doe’t wy sa 
moai mei ús fjouweren... 
Soms soe ik wolle dat alles 
wer gewoan is. Ik snap ek 
wol dat it net wer kin. Mar 
soms hoopje ik dat ús heit 
wer gewoan op ‘e stoepe 
stiet. Dan seit er ‘sorry’ 
en dan sizze wy ‘hindert 
neat’ en dan dûnsje wy 
meielkoar op it grutte bêd, 
krekt as is der noait wat 
gebeurd.’



Damwoude   4

Dokkum   1

Ik moat thus sjen te 

kommen, mar myn branstof 

is hast op…

HELP, ik stoart del!

Hee, kinsto my helpe? 

Bin krekt delstoarten 

en ik bin myn 

sweefkreft kwyt. 

Fansels, ik wit wol 

wat, ik lis dy wol yn ‘e 

karre fan myn skelter.

Wer geane wy hinne?

Hjir yn Dokkum is in 

boarne dy’t genezende 

wurking hat.

Nammentlik de boarne fan 

Bonifatius.

Wurket it?

It wetter is kald, mar 

fiel my al wol wat 

better.

Ik fiel my wer poerbest, 

no kin ik einlings wer 

nei hus. tige dank!

Graach dien!

Oant gau dan mar wer myn 

freon!

Oant dezz oare kear!

Linkk

yn

Minsken en Moetings

LInkk

Tekst en ûntwerp: Jenne-Pieter Stiemsma

Aaaah!

Nee, ik kin it sels wol. 

Nee, ik kin it sels wol. 
Hmpf, ik kom der 

net ut.

HELP!

Tige tank!

Moatte wy helpe?

Moatte wy helpe?

Kom wy helpe dy wol.

Der komt syn famylje oan.

En der komme syn freonen oan.

Nei lang roppen komme syn freonen en famylje wer.

Bob de boskgeast

yn wat moatte wy sunder se...
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De soap fan Froeks bestiet út tsien ôfleveringen 
fan fiif minuten en giet oer it kampearwykein 
fan fiif freonen yn in âlde leechsteande fabryk. 
Sy wolle gewoan in gesellich en spannend 
wykein hawwe, mar de sfear slacht al gau om. 
De fabryk is net wat it liket en de ûnderlinge 
relaasjes komme ûnder druk te stean... Sjen? 
Surf nei froeks.tv.

Tamara is in
 sjippestjer!
Tamara is in
 sjippestjer!

De kamera’s komme út ‘e tassen en 

wurde op de rails set. Noch efkes in 

lampe ferfange en it lûd probearje 

en dan is it safier. De earste 

draaidei fan de digitale soap fan 

de webside Froeks.tv kin begjinne. 

Tamara Jellema (14) út Dokkum 

die audysje foar de soap en waard 

útkeazen foar ien fan de rollen. 

Har earste draaidei fynt plak yn in 

âlde Philipsfabryk yn Ljouwert.    

sjippestjer!
De soap fan Froeks is de earste Frysktalige soap. In soap 
mei in spannend sauske, sa neamt útfierend produsint 
Jasper de Haan de produksje. De soap is net allinnich 
makke foar, mar ek troch jongerein. Sy spylje de rollen, 
binne de kamera- en lûdsmannen, dogge de montaazje 
en it ljocht, spylje de spannende muzykjes en skriuwe it 
skript. Dat lêste dienen se ûnder lieding fan skriuwers 

dy’t ek de skripts fan ONM en GTST fersoarge ha. 
De Fryske soap is fan novimber ôf tsien wiken 

lang te sjen op froeks.tv. 

Senuwen
Tamara is ien fan de soapy’s. Se hat 
twa kear audysje dwaan moatten foar 
har rol. ‘De eerste auditie deed ik op 
school. Voor de camera moest ik een 
monoloog doen. Dat filmpje kwam 
op internet, waarop vervolgens 
gestemd kon worden.’ Tamara sette 
fansels in flinke lobby-aksje op tou 
en dat hie súkses: se wurdt útnoege 
foar in twadde audysje. No moat se 
in dialooch foar in sjuery útfiere! 
‘Ik was natuurlijk hartstikke 
zenuwachtig, maar toen ik er 
eenmaal stond, vond ik het vooral 
leuk om te doen.’

Ambysje
Tamara sit yn de tredde klasse 
fan Dalton Dokkum en hat earder 
al ris in jier toanielles hân. 
‘Omdat je maar klein bent op 
een groot toneel, moet je alles 
heel overdreven spelen. Voor 
de camera moet je juist veel 
meer naturel spelen, dat moest 
eerst wel even wennen.’ Dochs 
sjocht Tamara in takomst op 
televyzje wol sitten. ‘Dit is 
een mooi begin, het lijkt me 
hartstikke leuk om hierin 
verder te gaan. Een rol in 
mijn lievelingssoap GTST 

lijkt me fantastisch!’

Tekst en byld: A
tsje de V

ries
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in van Buuren is al trije kear útroppen ta 
bêste dj fan ‘e w

râld. Toch fynt hy him
sels net 

de bêste. Van Buuren is tige bliid m
ei de priis en 

w
ol him

 yn 2010 ek w
er graach w

inne, m
ar hat 

sels in oare favoryt. Van Buuren: ‘A
ls iem

and 
het verdient om

 te w
innen, is het in m

ijn ogen 
D

avid G
uetta. D

ie heeft zoveel hits gescoord.’ 
It 

ferneam
de 

tydskrift 
D

Jm
ag 

m
akket 

yn 
novim

ber bekend w
a’t dit jier útroppen w

urdt 
ta bêste dj fan ‘e w

râld.    
N

ederlân hat it grutste oantal ynternet oan-
slutingen fan Europa. M

ar leafst 90 prosint fan 
de húshâldens yn ús lân hat in oansluting. O

p it 
tw

adde plak stiet Lúksem
burch m

ei 87 prosint 
en Sw

eden pakt it brûns, dêr hat 86 prosint fan 
de húshâldens in ynternetoansluting. In N

e-
derlanner sit yn trochsneed (gem

iddeld) sa’n 8 
oeren yn ‘e w

ike op ynternet.       
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Fierljeppe, keatse en skûtsjesile op de W

ii. It 
Ljouw

erter bedriuw
 G

rendel G
am
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akket in 

w
ol hiel unike W

ii-fariant. M
ei dy fariant kinst 

Fryske sporten dw
aan. Sjochst dysels al in 

keatsbal boppe slaan op de PC
? O

f m
eters fier 

ljeppen m
ei in polsstôk? N

effens Tim
 Laning 

fan G
rendel G

am
es soenen de spultsjes om

-
ende-by K

rysttiid yn ‘e w
inkels lizze m

oatte.
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D
e film

 Tron: Legacy spilet him
 ôf yn in fisuele 

cyberw
râld. A

s K
evin ûndersyk docht nei de 

ferdw
ining fan syn heit, kom

t er yn de digitale 
om

jouw
ing 

fan 
de 

gam
e 

Tron 
telâne. 

Syn 
heit blykt al 25 jier yn dyselde om

jouw
ing te 

libjen. Tron: Legacy sit fol m
ei special effects 

en hat dus in soad bûssinten koste. Fandêr 
dat produksjem

aatskippij D
isney 3,5 jier lyn 

al útein setten is m
ei de prom

oasje fan de 
film

. Sa’n lange reklam
ekam

panje is unyk yn 
H

ollyw
ood. Tron: Legacy kom

t yn jannew
aris 

yn ‘e bios (yn 2D
, 3D

 en IM
A

X 3D
).   
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In Spaanske m
an hat foar in bedrach m

ei fiif 
nullen syn Tw

itterakkount ferkocht oan it 
lân Israël. Israel M

eléndez m
akke yn 2007 

de 
brûkersnam

m
e 

@
Israel 

oan 
op 

Tw
itter. 

In 
brûkersnam

m
e 

dy’t 
ferw

iisde 
nei 

syn 
foarnam

m
e. It akkount w

aard bom
bardearre 

m
ei krityske berjochten oer it lân Israël. D

e 
Israëlyske steat benadere M

eléndez in pear 
m

oanne lyn m
ei de fraach oft er syn akkount 

ferkeapje w
oe. N

ei tw
a m

oanne ûnderhanneljen 
w

aarden de Spanjert en it lân it iens oer it 
ferkeapbedrach fan seis (!) sifers.
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‘M
yn favorite C

D
 is it nijste album

 fan John 
M

ayer: Battle Studies. John M
ayer is m

yn 
favorite sjonger en dit album

 is hielendal te 
gek! M

eastal stiet der altyd w
ol ien nûm

er op 
in C

D
 dy’t je w

at m
inder m

oai fine, m
ar dat is 

by dizze C
D

 net sa. A
lle ferskes binne hearlik! 

D
at jildt trouw

ens foar it hiele repertoire fan 
John M

ayer. W
at hy ek docht, it klinkt lekker. 

D
êr kom

t by dat er der ek nochris hiel leuk út 
sjocht. Ik ha syn optreden op Pinkpop ek sjoen, 
dat w

ie fantastysk!’   

Tekst: M
arrit de Schiffart


