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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 it wer werom. Swart op wyt! 

Janne stiet te rydboskjen. Wat is se klomsk! It 

gaalt har troch de lea. It is ek sa glûpende kâld! Wêr 

bliuwt dy grutjonge dan ek. Se stiet hjir al gâns in 

hoart te blaubekjen. Lang om let komt er der dan 

dochs oan. Ha einlings! 

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 Ingelsk-

Nederlânske wurd ‘cliffhanger’ moat spanteromke 

wurde. It is in spanteromke!

Hast ek sa’n orizjineel nij Frysk wurd? Mail dat 

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

werom yn LinKk 4!
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Hoi LinKk lêzers,
Hoe is it? Mei my bêst, hear! Krekt wer in moai wykein achter de rêch. 
Wat ha jim dien it ôfrûne wykein? Spitich dat jim gjin antwurd jaan 
kinne. Eins hawwe wy no dus gjin kommunikaasje. En dat kin fansels 
net yn in LinKk dy’t as tema ‘Kommunikaasje’ hat. Wolst myn fraach 
noch wol graach beäntwurdzje? Mail dan nei linkk@cedin.nl en wa wit 
wat foar leuke kommunikaasje as dat opleverje sil!  

Soms moatte je goed kommunisearje kinne as je wat berikke wolle. 
Bygelyks asto langer game wolst as mei fan dyn heit of mem. Fan no 
ôf oan kinst útlizze dat kompjûterspultsjes hiel nuttich wêze kinne! 
Teminsten ast it artikel op side 6 en 7 lêst. 
Hasto wolris in sms’ke stjoerd nei de ferkearde persoan? Dat is in 
foarm fan kommunikaasje dy’t mis giet. Soks kin fiergeande gefolgen 
hawwe. Hokker? Dat lêst yn it koarte ferhaal op side 12 en 13. 
Fia in touchscreen kommunisearrest ek. Dat is technyske kom muni-
kaasje. It skerm reagearret op de oanrekking fan dyn finger. Hoe’t dat 
wurket? Sykje it út op side 18 en 19!    

Wy kontakte!
Marrit de Schiffart
Cedin/Taalsintrum Frysk

Ynhâld en LinKke Saken
Nijtsjes foar en oer skoallen

Online Frysk leare
Lear Frysk op freemwurk.nl 

Jochum spilet yn Nova Zembla         
Hy hat in rol yn de earste 3D-film fan Nederlân

Games: nuttich! 
Kompjûterspultsjes as learmiddel

Frysk damje: wêrom net?!
In sportportret

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren

Misferstân?
Koart ferhaal

Thús yn...
Jordi komt fan Flylân

Riizjende stjer Falco Luneau 
Falco stiet yn it foarprogramma fan Waylon  
Alles oer touchscreens
Hoe wurkje se en wat binne de nijste útfinings?

Strip
Lekker Belangryk!

F-terside
Oer games, muzyk, ynternet en films

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

Oer it tema ‘Kommunikaasje’ sprutsen... Op RSG Magister 

Alvinus yn Snits hawwe se no de Magister App! In app dêr’t 

learlingen en dosinten harren roaster yn tsjekke kinne. 

Dat ha se moai foar elkoar dêr yn Snits. Hiel handich! 

Dochs liket my de app dy’t hjirboppe stiet ek tige handich... 
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De Fryske taal hat in soad moaie wurden en 
UT ‘E ALDE DOAZEUT ‘E ALDE DOAZE
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In wierheid as in ko
Dy’t goed hakt, dy’t goed kakt.

(Wie goed kauwt, poept ook goed)

Swanger fan...Swanger fan...

Rydboskje: rillen •  Klomsk: verkleumd

Gale: pijnlijke scheuten krijgen

Lea: ledematen • Glûpende: erg/zeer/bar

Grutjonge: oudere, maar nog niet volwassen jongen

Gâns in hoart: geruime tijd

Blaubekje: blauw zien van de kou

Lang om let: tenslotte • Einlings: eindelijk

Magister App

Twadde én tredde 

op it NK blomskikken!

De top fan de Nederlânske blomskikkers wennet 
yn Fryslân. Dat die mar wer bliken by it Nederlânsk 
Kampioenskip Blomskikken yn Houten. De twa 
teams fan VMBO Grien fan AOC Bûtenpost wûnen 
dêr de twadde én de tredde priis yn de kategory 
Studinten. It tema wie ‘Lady Gaga’ en dêr koenen de 
learlingen fan AOC Bûtenpost wol mei út ’e fuotten. 
Beide teams kamen mei ‘gewaagde’ kreaasjes à 
la Gaga. De sjuery beoardiele de blomstikken op 
konsept, technyk, kreativiteit en útbylding fan 
it tema. Benammen oer dat lêste wienen se hiel 
entûsjast. ‘Yndrukwekkend’, sa seinen se.     

Dat der in lytse poppe yn de búk fan dizze 

mem sit, is wol dúdlik. Mar it liket wol dat de 

mem ek noch swanger is fan in oar skepsel. 

Besjoch de echo mar goed. Soe Donald Duck 

dan einlings ta libben komme?  

YNHâld



Jochum
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Tekst: A
tsje de V

ries

Online

 FRYSK

leare
Wat dogge jim as jim Fryske les hawwe? Dan lêze jim fêst it tydskrift LinKk, 

want oars soest dit no net lêze :) en miskien it boek Freemwurk. Of dyn learaar 

betinkt sels in les. Mar witsto wol datst no ek Frysk op ‘e kompjûter leare kinst? 

Games en sosjaal netwurk

Wat soest der fan sizze ast tûzen Fryske 

wurden leare koest troch te gamen? Moai 

no? Dat kin op www.freemwurk.nl. Der 

binne trije spultsjes dy’t hiel ferskillend 

binne, mar by allegear learst wurdsjes. 

Allinne, dat ferjitst ast oan it gamen bist, 

want do wolst gewoan de heechste skoare 

fan ‘e klasse hawwe! Learen wurdt in 

spultsje!

Ast ynlochst op www.freemwurk.nl, 

sjochst datst in eigen profyl hast. Gau 

in eigen foto derby dus! Yn dat profyl 

steane yn ‘myn klasse’ de nammen fan 

dyn klasgenoaten, mar ast klikst op ‘myn 

profyl’ dan sjochst datst ek oare freonen 

tafoegje kinst! Dat kinne klasgenoaten 

wêze, mar ek in neefke of in freon dy’t 

op in oare skoalle Freemwurk.nl brûkt. 

Kinst ‘skriuwsels’ (krabbels) achterlitte, 

kinst fertelle watst op dit stuit dochst, 

of kinst der in wat langer ferhaaltsje, in 

bloch, op skriuwe.

Lêzen wurdt makliker

Praatst Frysk? Mar hast noch net folle 

Frysk lêzen? Op www.freemwurk.nl kinst 

harkje nei grappige ferhalen en tagelyk 

kinst it ferhaal meilêze. Yn in sucht kinst 

dan poerbêst Frysk lêze en learst ek noch 

hiele nije wurden. Lestich? No, nee, want 

ast mei de mûs oer de Fryske wurden 

hinne glidest, dan sjochst de Nederlânske 

oersetting fan it wurd.

Praatst thús net Frysk? Dan wurdt it ek 

foar dy folle makliker om Frysk te lêzen. 

In wurd datst net kenst, wurdt ommers 

oerset. 

Ast op freemwurk.nl oan ‘e slach wolst, 

dan moatst in ynlochkoade fan dyn dosint 

hawwe. Dy kin altyd kontakt opnimme 

mei de minsken fan freemwurk.nl en dy 

lizze dan út hoe’t hy of sy oan dy koades 

komme kin.

Lear Frysk op ‘e kompjûter

Freegje dyn dosint Frysk om in 

ynlochkoade. Wit dyn dosint it net? 

Dan moat er even maile nei helpdesk@

freemwurk.nl.
Tekst: W

illy van der M
eer

Jochum
spilet yn 
Nova Zembla

Jochum van der Woude (17) waard 

frege foar de rol fan weesjonge 

Jan yn de Nederlânske film Nova 

Zembla. Dêr woe er fansels wol 

tiid foar frijmeitsje! Hy stelde 

der syn Havo eksamen oan Piter 

Jelles !mpulse foar út. Mar dat 

soe elke jonge dwaan as er de 

kâns krige om neist Doutzen 

Kroes op de reade loper te stean!

Aktearje, Jochum woe der graach syn 
wurk fan meitsje. Dêrom skreau er him 
yn by in castingburo. Hy waard in pear 
kear frege foar audysjes, mar waard 
hieltyd ôfwiisd. Jochum: ‘It skeat mar 
net op. Ik hie krekt betocht dat ik dan 
mar ambulânsesjauffeur wurde moatst, 
doe’t se bellen foar Nova Zembla. Se 
hienen foar myn rol hast hiel Nederlân 
al cast, mar se koenen de goede persoan 
net fine. Se sochten ien dy’t goed klimme 
koe. Ik ha by it jeugdsirkus sitten, dus 
dat siet wol goed. Boppedat sochten se 
neist al dy akteurs mei donker hier en 
rûge burden in skattich jonkje mei ljocht 
hier. Dat wie ik!’

Trije wiken letter sit er al op Yslân foar 
de opnamen. Syn Havo eksamen stelde 
er der foar út.  ‘Myn âlders fûnen dat 
prima, se wienen grutsk op my. Ik fûn it 
fantastysk, ik ken no minsken wêrfan’t 
ik nea doarde te dreamen dat ik se oait 
kenne soe. By de premiêre fan Nova 
Zembla kaam aktrise Halina Reijn neist 
my stean. Se sei dat ik it goed dien hie. 
Dat is sa ûnwurklik! Dit is krekt wat ik 
nedich hie. No gean ik fansels audysje 
dwaan foar de toanielskoalle en haw 
ik sels it gefoel dat ik talitten wurd. It 
leafst wol ik yn mear films of searjes 
spylje, mar in programma presintearje 
op bygelyks BNN liket my ek wol fet.’

Oer Nova Zembla
Nova Zembla is de earste Nederlânske 
3D-film en de twadde film dy’t 
regissearre is troch Reinout 
Oerlemans. De film beskriuwt de lêste 
reis fan ûntdekkingsreizgers Willem 
Barentsz en Jacob van Heemskerck. 
It ferhaal is basearre op it deiboek fan 
Gerrit de Veer, in jong bemanningslid. 
Jochum spilet weesjonge Jan, dy’t al 
gau befreone rekket mei haadrolspiler 
Gerrit. Ûnder oaren Robert de Hoog, 
Derek de Lint en Victor Reinier ha 
in rol. Mar de Friezen binne yn Nova 
Zembla ek goed fertsjinwurdige. Neist 
Jochum aktearje ek Mads Wittermans 
en Doutzen Kroes yn Nova Zembla.
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De measte folwoeksenen witte it net, mar wittenskippers binne it der al lang oer iens: fan 
kompjûterspultsjes kinst in soad leare. Wat dan? Yn earste ynstânsje fansels it omgean mei 
kompjûters. Dat is hiel nuttich, om’t alles tsjintwurdich hast mei kompjûters dien wurdt. 
Mar dat is net it iennige dat dy bybrocht wurde kin troch games.

konsintraasje en koördinaasje
Fan games, en dan foaral fan aksjegames, learst om dy te konsintrearjen. Fierder 
krijst ek in bettere koördinaasje. Koördinaasje is de gearwurking tusken dyn 
brein en dyn lichem. Troch it spyljen fan games leart dyn lichem dus om de 
kommando’s dy’t dyn holle jout, goed út te fieren. Yntinsive gamers lykje 
op profesjonele topsporters of piloaten. Dy hawwe jierrenlang traind foar 
in topkonsintraasje en -koördinaasje. Dat hawwe se ommers nedich foar 
harren berop. 

Gamers leare Ingelsk
Yn in soad games wurdt Ingelsk praat. En lit it no krekt tige 
handich wêze om de Ingelske taal te kinnen! Ingelsk is 
ommers ien fan ús wrâldtalen. In hiele soad minsken op 
‘e wrâld kinne Ingelsk prate. En do aanst ek troch dy 
Ingelske games!

Gamers ha in goed romtlik ynsicht
It spyljen fan kompjûterspultsjes kin dy ek snoader 
(slimmer) meitsje. Fan guon spultsjes krijst in 
better romtlik ynsicht. Romtlik ynsjoch wol sizze 
datst foarmen goed herkenst en logysk keppelst. 
Handich foar wiskunde dus! Der is ris in 
ûndersyk dien mei in groep jongeren dy’t seis 
oeren lang Tetris spilen. Tetris 
is in puzzelgame, wêrby ’tst 
ferskillende foarmen yn elkoar 
falle litte moatst. Nei seis 
oeren wie it romtlik ynsicht fan 
de jonges en de famkes better 
wurden! 
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arrit de Schiffart
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Gamers kinne goed kreatyf tinke  
In soad games leare dy om kreatyf nei te tinken. Dat binne de games wêryn’t spilers in 

oplossing foar in probleem betinke moatte. Bygelyks: hoe’t de fijân it bêst ferslein wurde 
kin of hoe’t de koade kreake wurde kin. Achter alle kompjûterspultsjes sit in systeem, 
wêrby’t de iene oplossing wol wurket en de oare net. Dat systeem moatst kennen leare om 
it spultsje út te spyljen. En dat dochst troch kreatyf te tinken!

Gamers binne teamplayers
Fan games wurdst net allinne snoader, mar learst der ek fan om gear te wurkjen mei 
oaren. Guon games spilest nammentlik tegearre fia it ynternet. Mei de oare spilers 
betinkst de bêste strategy om te winnen. Dêrby moatst de oare sa goed mooglik útlizze 
wat dyn ideeën binne. En as de oare it net mei dy iens is, moatst oerlizze: wat dogge wy 

dan? Gearwurkje is net maklik, mar wol belangryk. Ek foar letter. Yn dyn lettere baan 
silst nammentlik ek in soad gearwurkje moatte. 

Kompjûterspultsjes binne dus nuttich. Dat wol fansels net sizze datst 
allinne noch mar game moatst. Der binne ek in soad dingen dy’tst net 
learst fan games. Praktyske saken bygelyks, sa as iten siede of fytsbannen 
plakke. Foar guon saken silst dus dochs achter dyn skerm weikomme 
moatte om se te learen.  
 

Flight simulator
Piloaten yn oplieding leare it fleanen troch 
te gamen! By fleanopliedingen wurdt 
nammentlik in flight simulator brûkt. Dat 
is in neiboude cockpit. De meterkes en de 
knopkes, alles sjocht der itselde út as yn 
in cockpit. Ast yn dat apparaat sitst, liket 
it dus krekt of sitst yn in fleantúch. De 
piloat makket allerhanne situaasjes mei 
yn de flight simulator: in stoarm of in 
stikkene motor. Op dy wize leart er wat er 
dwaan moat by al dy situaasjes. As piloat 
yn oplieding bist dus eins hiele dagen oan 
it gamen! En dat is hiel nuttich, want oars 
soenen fleantugen miskien delstoarte.

Games helpe om:

 te konsintrearjen

 te koördinearjen

 Ingelsk te learen

 romtlik ynsicht te krijen

 kreatyf te tinken

 gear te wurkjen

Knip út
en lit sjen oan folwoeksenen 
dy’t leaver net hawwe datst 
kompjûterspultsjes spilest.

‘Kom no ris achter dat skerm wei!’ Hearst it dyn 

heit of mem sizzen? De measte folwoeksenen sjogge 

dy leaver oan it sporten of húswurk meitsjen yn pleats 

fan kompjûterspultsjes spyljen. ‘Gamen is net goed foar dy’, sizze 

se. Nei it lêzen fan dit artikel kinsto har útlizze dat dat net wier is! GG

Gamers kinne goed kreatyf tinke  

dwaan moat by al dy situaasjes. As piloat dwaan moat by al dy situaasjes. As piloat 
yn oplieding bist dus eins hiele dagen oan yn oplieding bist dus eins hiele dagen oan 
it gamen! En dat is hiel nuttich, want oars it gamen! En dat is hiel nuttich, want oars 
soenen fleantugen miskien delstoarte.soenen fleantugen miskien delstoarte.GGaGaG mama emem

s: nuttich!

Games: nuttich!
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Frysk damjen wurdt spile op in gewoan 
damboerd mei 100 fjilden, mei it 
donkere fjild linksûnder. Der binne 20 
swarte en 20 wite skiven. Wyt begjint.

Trije regels dy’t jilde 
foar alle damfarianten
1.  Slaan is ferplichte.

2.    Wa’t mei in skiif oan ‘e oare kant 
komt, hellet in daam (twa skiven 
op elkoar). Mei in daam meist oer 
hiele linen skowe en slaan.

3.  As dyn tsjinstanner neat mear 
sette kin, hast wûn.

Fr
ys

k 

da
mje:

net?!
w
êrom

 

Ynternet soarget der foar

 dat der tsjintwurdich ek

 bûten de Fryske grinzen 
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www.friesdammen.nl fynst ynfor-
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dy yn ‘e buert. Mar fynst der ek 

links om online Frysk te damjen. 
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n tin
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It liket as is se altyd sa relaxed, sa chil, sa behearske. Adele, 

wrâldferneamde sjongeres dy’t hit nei hit skoart. Mar neat 

is minder wier. Yn in ynterview mei it blêd Vogue fertelt 

Adele dat se altyd spuie moat foardat se optrede sil. Se hat 

echt lêst fan har ‘plankenkoarts’. Dat is net echt lekker 

foardatst in knaller fan in sjo jaan moatst. Dochs helpt it 

har ek. Nei’t se spuid hat is de stress fuort en hat se gjin 

spanning mear op it poadium. Dochs hoopje wy foar har 

dat se in oare manier fynt om har senuwen yn betwang te 

hâlden… Liket ús net al te sûn foar har en har moaie stim!

Nicky 

Minaj, do 

witst wol, dy sjongeres 

mei har kleurde poppeklean. In 

eksintryk wyfke en krekt sy hat wer in nije 

trend setten fansels. Doe’t Nicky in fotoshoot foar Glamour 

die en op ien fan de foto’s by in kuolkast posearre, seagen de fans in 

nije trend. Jay-Z die dat mei planking, mar it waard no heech tiid foar fridging (fan 

fridge dat kuolkast betsjut)! In pear fans setten foto’s fan harsels op twitter. Earst neist 

de kuolkast, mar it waard hieltyd gekker. Úteinlik waarden alle boadskippen derút helle 

en gienen de fans sels yn ’e kuolkast sitten. De winterjas, sjaal en mûtse hast fêst alwer 

fan’e souder helle, mar oft dyn âlders wiis mei soks wêze sille? Don’t try this at home!

Wat lês ik no? Lady Gaga neaken? No ja… Se posearret 

net sûnder klean, mar sûnder make-up! Yn it magazine 

Harper’s Bazaar stiet de sjongeres op de cover mei in 

prachtige swart-wytfoto sûnder make-up. Sa’t jim wol 

witte hat Miss Gaga gewoanwei har gesicht fol smard mei 

felle kleuren, nepwimpers en lagen glitters. No kinne wy 

har ris naturel bewûnderje. En sis no sels, dat stiet har 

dochs eins hiel goed?? Neat net raar en manlik, gewoan 

in moai famke!

Jim kenne fêst dy rare fûgels wol: Angry Birds! In hiel ferslaavjend spultsje foar op de I-Pad en smart-

mobyltsjes. It ferhaal is hiel simpel. Bargen hawwe de aaikes meinaam fan de fûgels. Dêrtroch binne de 

fûgels fansels lilk. Sy wolle harren aaikes werom ha. Dêrom kinst mei in katapult de Angry Birds 

ôfsjitte om de tuorkes fan de bargen stikken te meitsjen. No seagen wy in supercoole 

foto fan in èchte angry bird! Whaha, wat tinke jim? Is hjir sprake fan 

photoshop of soe dit lilke fûgeltsje echt bestean? En dizze 

auto hat ek te krijen hân mei Angry Birds…? Wat 

soe de bestjoerder tocht ha doe’t er 

syn auto seach… ‘Kak’? 

Fridging? 

Nicki Minaj set nije trend

LadyGaga neaken?

Echte Angry Bird?
Adele senuwappich?

Tekst: A
nna M

arije Bloem

Ein novimber en desimber is de nije film fan The Twilight Saga yn ’e bios. ‘Breaking 

Dawn’ is alwer de fjirde film fan dit fampiereferhaal. It like ús mar neat, fampierefilms. 

Mar doe’t wy de earste film sjoen hienen, wienen wy ferkocht. It is in hiel cool ferhaal 

oer in famke, Bella, dat fereale wurdt op in jonge dy’t fampier is. Dêrtroch krijt se 

allegear problemen. Fampieren wurde noait âlder en binne altyd kâld. As se yn ’e 

sinne komme, glinsterje se as diamant. It heart nuver ast noch noait earder in film 

sjoen hast, mar nim mar fan ús oan: it is echt in oanrieder!   

Fjirde Twilight yn ’e bios!

In pear wiken lyn hearden we it ferhaal dat Justin Bieber heit wurden wie! Net fan syn freondin 

Selena Gomez, mar fan in 20-jierrige fan. De fan wie Mariah Yeater, sy is trije moannen lyn 

befallen fan in soan. Se sei dat Justin de heit wie en woe yn ’e rjochtseal har gelyk krije, om’t 

Justin sei dat it ûnmooglik wie. Hy woe der sels in DNA-test foar dwaan. De advokaten fan 

Mariah lieten ynienen de saak foar wat it wie. Der wie oan it ljocht kaam dat der neat fan it 

ferhaal wier wie. Dêr lit Justin it net by sitte. Syn advokaten wolle no foarkomme dat Justin 

yn ’e takomst wer slachtoffer wurde sil fan sokke beskuldigingen. No sil hy dus in rjochtsaak 

oanspanne tsjin syn ‘fan’… Wat in gedoch! 

Justin Bieber heit?



1312

Tekst: A
ns W

allinga

misferstân?
Jellina ferdjippet har behoarlik yn har slachtoffer. Klasse, lesroaster, plak fan syn klúske, 

klean, kleur fan de fyts, alles wit se oant yn detail op te neamen.  

Franke siet juster noch mar krekt by Zandbergen yn ’e les, doe’t de 
mobyl ta libben kaam. Hiel foarsichtich hie se ‘m út ‘e bûse helle.  

-Jelle hat nije skuon-, lies se yn it skerm en se moast 
gnize. Echt wat foar Jellina om dêr op te letten.  
In donkere mannestim boldere troch it lokaal: ‘Ben je 
er wel helemaal bij, Franka?’

‘Ja hear, fansels.’ Tagelyk ferdwûn 
de mobyl tusken har billen. 

Doe’t se nei de útlis sels oan it 
wurk moasten, fiske Franka de mobyl 

wer tusken har billen wei en typte in nij berjocht.

-Wurdt it net ris tiid foar in ôfspraak, Jelly?-, hie se 
belearend yntypt en skrolde nei de J fan Jellina. 
Wêr’t de bêste man weikaam wit se net mear, mar ynienen stie 
Zandbergen foar har noas. Fan skrik drukte se op de knop ‘verzenden’.
‘Inleveren die mobiel. Je kunt hem morgen na zestienhonderd uur 
ophalen bij de teamleider.’ As in trofee hold Zandbergen de mobyl yn ‘e loft. 
Nei dy dramatyske les hie Franka gym. Yn ‘e gong seach se yn in flits Jellina foarby stowen.
‘Ik ha no gjin tiid, hear en ik gean fannemiddei ek net mei dy nei hûs.’ En fuort wie 
se. Franka ferbjustere achterlittend. It klonk lilk of ferbylde se har dat? 

Thús wie se daliks achter de kompjûter sitten gien. De hiele middei en jûn hie se besocht kontakt 
te krijen mei Jellina, mar sûnder resultaat. Dit wie noch noait bard. Se wie der wis fan. Dat 
sms’ke wie ferkeard fallen by Jellina. Mei pine yn ‘e búk wie se op bêd gongen. Mei pinebúk 
wie se ek wer fan ’t bêd ôf kaam. Se hie thús bliuwe wollen, mar dat mocht net fan har mem. 

En dus fytst se hjir troch de rein. As se op it skoalplein oankomt, sjocht se om har hinne. 
Gjin spoar fan Jellina. Se set de fyts yn de standert en docht ‘m op it slot. Dan heart se 
ien har namme roppen. As se har omdraait sjocht se Jellina oandraven kommen.

‘Betanke foar it sms’ke datst juster net nei my stjoerd hast!’ Jellina falt har om ‘e hals.
‘Hin? Ik snap der neat fan.’ Franka wit net wat se tinke moat.
‘Jelle hie fansels wol yn ‘e gaten dat ik him leuk fûn, mar dyn 
sms’ke wie foar him it teken, dat ik him echt leuk fûn.’

‘Mar ik tocht datsto lilk op my wiest.’
‘Nee ju, troch dy ha wy no ferkearing!’

Iensum en allinne fytst Franka moarns betiid yn it tsjuster it glibberige 
boskpaad del nei skoalle ta. De reindrippen lûke harren neat oan 
fan har jas en de dikke, tichte sjaal. Se fiel t strieltsjes wetter in paad 
sykje oer har fel ûnder de klean. Se is fertrietlik en lilk. Hoe hie se 
sa stom wêze kinnen!? Of sa dom. Wat is eins it ferskil tusken ‘stom’ 
en ‘dom’? Wat makket it ek út. Se sit djip yn de shit, dat wit se wol. 
Se tinkt oan juster, doe’t alles noch gewoan en goed wie en hoe’t se de 
freonskip mei Jellina mei ien druk op de knop om sjippe holpen hie. En 
se is net allinne har bêste freondinne kwyt, mar ek noch har mobyl. 

Franka en Jellina binne al fjouwer jier BFF. Se ha mekoar troffen op de 
kuorbalclub en nei de basisskoalle gongen se  tafallich nei deselde skoalle. 
Hielendal tafallich wie dat net, mar dat hoegde net ien te witten.
Se sms’e wolris ûnder de les, want se sitte net by elkoar yn ’e klasse. It 
is fansels hartstikke ferbean, mar dat is just de kick. It is saak om 
der foar te soargjen dat de dosint neat yn ‘e gaten krijt. En it is ek 
wol in bytsje útsjen by wa’t je de mobyl út ‘e broeksbûse helje.
It hie juster wer in echte Jellina-aksje west. Jellina hie wol faker gekke 
ideeën. Se mocht graach de grinzen opsykje, benammen op skoalle. Sels is 
Franka net sa’n held en ekstreem ûnwis. Eins is se in suertsje, mar troch 
Jellina fielde se har altyd sekerder en waard it libben in stik spannender. 

Franka fernimt dat se yn de doetiid oan har freondinne 
tinkt. It binne no net allinne mear reindrippen dy’t har oer 
de wangen rôlje. It is ek allegearre sa bryk gongen. 
Jellina wie yn it lêst fan it skoft noch efkes fluch nei it buffet yn 
de kantine draaft om in rôze koek te heljen. Franka wie mei Suze 
en Anouck bûten bleaun. De bel wie al gien doe’t Jellina oerstjoer 
werom draven kaam en mei in soarte fan flúster-raastoan yn ’t ear 
tettere: ‘Breaking news! Ik moat dy wat oer Jelle fertelle, mar dat 
sms ik dy aanst ûnder de les. Moatst al efkes reagearje, hear!’

‘Bist mâl!! Ik ha les fan Zandbergen, dan helje ik myn mobyl 
net foar it ljocht’, hie se heazich werom flústere.

‘Aah, toe no. Ast pakt wurdst en do moatst pleinfeie, 
dan help ik dy. Doech.’ En fuort wie Jellina.
Foardat de les begûn, hie Franka kontrolearre 
oft har mobyl wol op triljen stie.

Sûnt in hoartsje is Jellina fereale op Jelle. Mar se jout leaver in learaar 
in grutte mûle, dan dat se tsjin in jonge seit dat se him leuk fynt. Dan 
is se in skythús en doart se de persoan yn kwestje net oan te sjen 
sûnder read te wurden. Franka wit der alles fan. Se krijt alle ins en 
outs te hearren en te lêzen fia sms of msn oer yn dit gefal Jelle, want 

Jellina ferdjippet har behoarlik yn har slachtoffer. Klasse, lesroaster, plak fan syn klúske, 
klean, kleur fan de fyts, alles wit se oant yn detail op te neamen.  

Franke siet juster noch mar krekt by Zandbergen yn ’e les, doe’t de 
mobyl ta libben kaam. Hiel foarsichtich hie se ‘m út ‘e bûse helle.  

-Jelle hat nije skuon-, lies se yn it skerm en se moast 
gnize. Echt wat foar Jellina om dêr op te letten.  
In donkere mannestim boldere troch it lokaal: ‘Ben je 
er wel helemaal bij, Franka?’

‘Ja hear, fansels.’ Tagelyk ferdwûn 
de mobyl tusken har billen. 

Doe’t se nei de útlis sels oan it 
wurk moasten, fiske Franka de mobyl 

wer tusken har billen wei en typte in nij berjocht.

-Wurdt it net ris tiid foar in ôfspraak, Jelly?-, hie se 
belearend yntypt en skrolde nei de J fan Jellina. 
Wêr’t de bêste man weikaam wit se net mear, mar ynienen stie 
Zandbergen foar har noas. Fan skrik drukte se op de knop ‘verzenden’.
‘Inleveren die mobiel. Je kunt hem morgen na zestienhonderd uur 
ophalen bij de teamleider.’ As in trofee hold Zandbergen de mobyl yn ‘e loft. 
Nei dy dramatyske les hie Franka gym. Yn ‘e gong seach se yn in flits Jellina foarby stowen.

Jelle hat nije
skuon

In donkere mannestim boldere troch it lokaal: ‘Ben je 

Zandbergen foar har noas. Fan skrik drukte se op de knop ‘verzenden’.

ophalen bij de teamleider.’ As in trofee hold Zandbergen de mobyl yn ‘e loft. 
Nei dy dramatyske les hie Franka gym. Yn ‘e gong seach se yn in flits Jellina foarby stowen.
‘Ik ha no gjin tiid, hear en ik gean fannemiddei ek net mei dy nei hûs.’ En fuort wie 
se. Franka ferbjustere achterlittend. It klonk lilk of ferbylde se har dat? 

Thús wie se daliks achter de kompjûter sitten gien. De hiele middei en jûn hie se besocht kontakt 
te krijen mei Jellina, mar sûnder resultaat. Dit wie noch noait bard. Se wie der wis fan. Dat 
sms’ke wie ferkeard fallen by Jellina. Mei pine yn ‘e búk wie se op bêd gongen. Mei pinebúk 
wie se ek wer fan ’t bêd ôf kaam. Se hie thús bliuwe wollen, mar dat mocht net fan har mem. 

Wurdt it net 
ris tiid foar 
in 

^ofspraak, 
Jelly?



Skiednis fan Flylân
Der hat in tiid west dat Flylân fêstsiet oan Fryslân. Troch 
de Sint-Luciafloed fan 1287 waard Flylân skieden fan it 
Fryske fêstelân. Dy grutte stoarmfloed hat der mei foar 
soarge dat de Waadsee foarme is. 
Eartiids wie der neist East-Frylân noch in twadde doarp: 
West-Flylân of Westeynde. Fan dit doarp binne yn 1736 
de lêste hûzen ûntromme nei tsientallen jierren fan 
oerstreamingen. Dêrnei is it doarp yn de see ferdwûn.
Oant 1942 hearde Flyân by de provinsje Noard-Hollân, 
krekt as Skylge. De Dútsers ha dit feroare en dielden it 
eilân yn by Fryslân. Nei de oarloch is dizze wiziging fan 
de provinsjegrins net weromdraaid. Het Posthuys op it 
westlike part fan it eilân is noch in oantinken fan dy tiid: 
de post kaam doedestiids fia Tessel nei Flylân. 
Hoewol’t Flylân hjoed de dei in Frysk Waadeilân is, 
wurdt der gjin Frysk praat. It oarspronklike dialekt, it 
Flylânsk, like benammen op dialekten fan Noard-Hollân 
en moat bot op it Tesselsk like ha. De lêste sprekster fan 
de taal, mefrou Petronelle de Boer-Zeylemaker, is yn 
1993 op 107-jierrige leeftyd stoarn. 

1514

Tekst en byld: A
ns W

allinga

Jordi van Veen (13 jier) wennet op Flylân. 

As bern fûn er it prachtich om op in eilân te 

wenjen. No’t er op it fuortset ûnderwiis sit, 

fynt er it oersaai. Jordi: ‘Als kind kan je hier 

geweldig huttenbouwen en zo, maar voor 

jongeren is hier bar weinig te doen.’ Jordi is 

op Flylân berne, hat dêr op de basisskoalle 

sitten en sit no yn de twadde klasse van De 

Krijtenburg, de skoalle foar VMBO op it eilân.

Hoe fynst it op De Krijtenburg?
Ach ja, het is een kleine school. Er zitten maar 38 leerlingen op. Ik heb niet veel moeite met de lesstof, want 
eigenlijk kan ik wel naar havo/vwo, maar dan moet ik naar de vaste wal. Mijn ouders vinden dat ik nog te jong 
ben om al de hele week van huis te zijn. Maar misschien maak ik volgend jaar wel de overstap. Ik denk dat ik 
dan naar Leeuwarden ga, want mijn oma woont in Grou en ik heb ook een nicht in Leeuwarden wonen. Ik maak 
nu al wel extra werk met het oog op de overstap. Ik werk ook in havo- en vwo-boeken. Het werk voor VMBO TL 
heb ik altijd vlug af. Ik heb ook bijna nooit huiswerk, soms moet ik thuis alleen nog wat leren. 

Dan hast in protte frije tiid. Wat dochst dan?
Nou ja, zoals ik al zei, hier is niet veel te beleven. Daarom doe ik veel aan sport. Ik zit op tennis, voetbal, 
badminton, volleybal en zwemmen. Ik train alleen, ik doe niet aan competitie, want daarvoor moet je naar de 
wal. 
En op zaterdag en zondag werk ik bij De Deining. Dat is een restaurant en ik sta daar in de spoelkeuken. 
Binnenkort krijg ik kookles van mijn baas, zodat ik ook in de keuken mag werken. 

Wolst letter yn in restaurant wurkje?
Nee, het liefst ga ik naar de zeevaartschool op Terschelling, want ik wil op de grote vaart. 

Hat it wenjen op in eilân ek praktyske neidielen?
In 2009 had ik een ontsteking in mijn heup. Ik lag twee weken in het MCL in Leeuwarden. Daar ging ik trouwens 
met de helikopter naar toe, want die stond hier toevallig. Mijn moeder logeerde eerst in het Ronald McDonald 
huis. Later kreeg ik niet elke dag bezoek, maar belden we elke dag.  
Verder is niet alles altijd voorhanden. De huisarts liet vorig jaar onze hond inslapen. Er komt maar een paar 
keer per maand een dierenarts, dus de dokter doet ook dieren. Maar een nadeel wil ik zoiets niet noemen, zo 
gaat dat hier gewoon.

No even wat oars: op Flylân binne altyd in protte toeristen. Leuk?
Ja, soms wel. Er zijn gasten die elk jaar terugkomen, daar bouw je een band mee op. Er komen hier ook veel 
BN-ers, Marco Borsato en Robert ten Brink bijvoorbeeld. Ik zie ze wel eens in de supermarkt en dan zeg ik 
goeiendag. ’t Zijn heel aardige mensen.
Wat wel heel irritant is, is dat toeristen altijd midden op de weg lopen. Tja, zij hebben vakantie, maar wij niet!
Zowat iedereen heeft hier werk in de toeristen branche. Daarom duurt de zomervakantie hier zes weken en 
hebben we de laatste twee weken van september herfstvakantie. Dan is Vlieland uitgestorven, maar daar merk 
ik weinig van, want dan zijn we zelf ook weg. 

As lêste: Flylân heart by Fryslân.
Prate jim ek Frysk? 
Nee. Die taal zegt me ook niets. Ik kan wel Fries 
verstaan, want familieleden aan de vaste wal praten het 
wel. Maar op het eiland merk je er weinig van.

Jordi komt fan Flylân
F L Y L A N

Witsto dat: 
-  der op Flylân 1.132 minsken (1 april 2011) wenje?
-  der alle jierren yn de earste wike fan septimber it 

muzykfestival Into the Great Wide Open plakfynt?
-  toeristen net mei auto’s en motoaren op Flylân 

kom me meie? 
-  de feartsjinst Harns–Flylân en Flylân-Harns 

oardel oere ûnderweis is?
-  Flylân ien fan de tinstbefolkste gemeenten fan 

Nederlân is en dat dat komt om’t it grutste part 
fan de gemeente út see bestiet?

-  der op Flylân twa kempings binne: Stortemelk en 
Lange Paal?

Ryk wurde? Sykje it goud!
Yn 1799 fergie it skip De Lutine tusken Flylân en 
Skylge yn in swiere stoarm. It skip hie in grutte 
lading goud en sulver oan board, mei in wearde fan 
hast in miljoen pûn (Britse pond). Der is mar in 
part fan dy kostbere lading weromfûn… 

 

Ferneamde Flylanners
Liesbeth List (1941) is sjansonnêre 
en aktrise. Liesbeth (har echte 
namme is Elisabeth Dorothea (Elly) 
Driessen) is berne yn Nederlânsk-
Indië. Om’t har mem stoar yn 
in Jappenkamp, kaam se nei de 
oarloch allinne mei har heit werom 
nei Nederlân. Om’t de nije frou 
fan har heit har net akseptearre, 
lieten har heit en styfmem har op 
7-jierrige leeftyd nei in fakânsje 

efter op Flylân by it fjoertoerwachtersgesin List, dat har 
adoptearre. 

Jan Jacob Slauerhoff (1898–
1936) is ien fan de wichtichste 
Nederlânske dichters en roman-
skriuwers fan it ynterbellum 
(de perioade tusken de twa 
wrâldoarloggen yn). Hy waard 
berne yn Ljouwert en dêr hat er 
oant syn achttjinde wenne. Om’t 
de seelucht him ferromming 
joech, gong er alle jierren in 
pear moanne nei famylje op 
Flylân. 



Falco komt eins út Eastenryk, mar 
hy ferhuze nei Fryslân om’t er 
fereale waard op in Frysk famke. 
Dat Fryske famke spile ek in grutte 
rol by syn sjongkarriêre. Sy wie it 
nammentlik dy’t twa jier lyn syn 
ferske ‘Nobody’ ynstjoerde foar it 
Demo Duel fan Radio 538. Fan alle 
tûzenen kandidaten kaam Falco as 
winner út ‘e bus! Troch it Demo Duel 
kaam er ek yn ‘e kunde mei Tony 
Cornelissen. In handige kunde, 
want Tony wurke ek mei oan de 
albums fan Di-rect, Do en Cascada. 

Eigen sound
Falco en Tony binne no dus dwaande 
om it nije album ôf te krijen. Eins is 
er dêr al hast twa jier mei dwaande. 
Falco: ‘Ja, dat duurt redelijk lang. 
Maar dat komt omdat ik tijd nodig 
had om aan mijn stijl te werken. 
Ik heb uitgezocht wat bij mij past: 
welke styling, uitstraling en sound.’ 
En wat is de sound fan Falco Luneau? 
‘Ik omschrijf het zelf altijd als een 
seventies-achtige sound vermengd 
met moderne popmuziek.’ Falco 
hat yn dy twa jier fansels ek oan de 
ferskes wurke dy’t op syn nije album 
komme. In nûmer dat dêr seker op 
komt te stean, is syn single ‘I am 
still pretending’. Die single is del 
te laden op Itunes en neffens Falco 
giet dat hiel goed. ‘Er zit gelukkig 
een stijgende lijn in het aantal 
downloads. Dat komt natuurlijk 
ook omdat ik tegenwoordig veel in 
voorprogramma’s optreed. Als het 
publiek eenmaal kennis maakt met 
mijn muziek, pakken ze het op. Dat 
is mooi!’

Falco skriuwt de measte nûmers sels. It album wurdt dus 
hiel persoanlik. ‘Ik heb nu twintig nummers die geschikt 
zijn voor de CD, maar ik moet er twaalf kiezen. Moeilijk, 
want schrappen doet pijn. Die twintig liedjes vormen toch 
een soort dagboek van mijn leven.’

Riizjende stjer

U2, Coldplay en Linkin Park          
Bono fan U2 is Falco syn grutste foarbyld 
as it oer ferskes skriuwen giet. Mar 
Chris Martin fan Coldplay hat neffens 
him de moaiste stim. Doe’t Falco jonger 
wie, oefene er thús altyd op ferskes fan 
bekende sjongers. ‘Dat hielp me om een 
eigen geluid te creeëren. Zo oefende ik 

op de liedjes van Linkin Park om een 
rauw randje in mijn stem te krijgen en 
James Blunt hielp me om mijn kopstem 
te verbeteren.’ Falco wol graach de 
fuotstappen fan sokke artysten folgje. 
‘Het zou geweldig zijn als ik ooit ‘I want 
to thank the Academy...’ mag zeggen bij 
de uitreiking van de Grammy’s!’   

Yn LinKk 1 koenen jim op de LinKke Siden al wat lêze oer Falco Luneau. Dizze singer-songwriter 

wennet yn Fryslân en hy makket muzyk mei in hege ‘WOW-faktor’. Syn single ‘I am still pretending’ 

sit yn de lift en yn maart ferskynt syn 

earste album. Fierder stiet er op dit stuit 

yn it foarprogramma fan net ien minder 

as Waylon. LinKk wit it seker: oer in jier 

wit hiel Nederlân wa’t Falco Luneau is! 
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Leeftyd: 27
Dreamt fan:  in Grammy Award
Begûn syn sjongkarriêre mei: 
jodeljen, de ferneamde Alpenmuzyk út Eastenryk!

Berop: putsjesman op in grutte maneezje

Falco Luneau

Falco 
Luneau
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Hoe’t it wurket
Yn guon winkels hast doarmatten dy’t 
soargje dat de winkelman in beltsje heart 
as der ien op stiet. Dy matten binne der al 
hiel lang en binne eins de foarrinner fan 
de touchscreens. De doarmatten besteane 
út twa yn aluminiumfoly ferpakte stikjes 
karton dy’t út inoar hâlden wurde troch 
stikjes skomrubber. As der ien op stean 
giet, reitsje de stikken aluminiumfoly 
inoar en kin der stroom út in batterij nei 
de bel takomme. Fansels is in smartphone 
wol fan wat lúkser materiaal as karton en 
aluminiumfoly en is er boppedat slimmer 
as in doarmatte... It skermke fan sa’n tûke 
telefoan wit net allinnich dat dyn finger 
it skermke oanrekket, mar ek wêr. It jout 
nammentlik hieltyd de koördinaten fan 
dyn fingers troch oan de kompjûter yn de 
smartphone. Handich net!?

Watst yn ‘e takomst 
ferwachtsje kinst
De touchscreentechnology wurdt hiel-
tyd mear tapast. De ûntwikkeling fan 
touchscreens giet dan ek hiel hurd. Dêr-
troch wurde se ek hieltyd minder djoer 
en komme der hieltyd mear appa raten 
mei touchscreens. Der binne al restau-
ranten mei touchscreen-menukaarten. Sa 
hast gjin ober mear nedich om dyn miel 
te bestellen! Mar wat echt de takomst 
hat, binne touchscreens sûnder… eeuh… 
screens!

Hast fansels al Kinect foar de Xbox 360. 
Dy spulkompjûter makket in soart digitaal 
skelet fan dy en berekkenet hieltyd de 
ôfstân tusken dy en de spulkompjûter. In 
bewegingssensor yn dy kompjûter folget 
boppedat dyn lichem en sa sjochst dyn 
eigen beweging direkt werom op it skerm. 
Dy technology liket op wat Microsoft no 
útfine wol, in touchscreen sûnder skerm. 
Omnitouch neame se it. 

Microsoft wol datst aanst fan alles om dy 
hinne in kontaktskerm meitsje kinst. Dan 
hoechst net mear it toetseboerd op dyn 
telefoan te brûken om te sms’en, mar kinst 
gewoan op dyn hân, broek, tafel of op in 
muorre tikje. Safier is it noch net, want in 
telefoan sa grut as in spulkompjûter past 
fansels by net ien yn ’e bûse...

Tekst: A
tsje de V
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De pinautomaat, in smartphone, de TomTom, de treinkaartsjesautomaat, 

it digitale skoalboerd; allegear hawwe se in ‘touchscreen’ (‘aanraakscherm’ 

yn it Hollânsk, ‘kontaktskerm’ yn it Frysk). Mar hoe wurket in touchscreen 

eins? En wat kinne wy der yn de takomst fan ferwachtsje?

18 1918

Alles oer Alles oer
touchscreens touchscreens
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Alles oer 
touchscreens

Hjir fynst in filmke oer de nijste 

útfining fan Microsoft:

http://research.microsoft.com/

apps/video/dl.aspx?id=155040

Alles oer 
touchscreens



Konserten besjen op Hyves
Alle moannen kinne Hyvers kaartsjes winne foar it Hyves Húskeamer 
konsert yn Amsterdam. Dy eksklusive optredens fan Nederlânske 
artysten binne hiel populêr. In selekte groep fans mei by de optredens 
oanwêzich wêze en dat soarget foar in yntime sfear. Fan no ôf oan kinsto 
de konserten ek op ynternet besjen, want Hyves stjoert se live út! It 
optreden fan Acda en De Munnik op 17 novimber wie it earste konsert 
dat troch elkenien te folgjen wie. De livestream kin besjoen wurde 
sûnder yn te loggen, dus hoechst net lid te wêzen fan Hyves. 

This one’s for Mama! 
Noch in pear dagen en dan is it wer sa fier: 3FM Serious Request 2011. It 
Glazen Huis stiet dit jier yn Leiden en de DJ’s dy’t opsluten wurde, binne: 
Gerard, Coen en Timur. Fan 18 oant en mei 24 desimber meitsje sy oan 
ien stik troch radio mei mar ien doel: safolle mooglik jild ophelje foar it 
goede doel. Dat goede doel is ek dit jier wer in projekt fan it Reade Krús. It giet om memmen yn 
oarlochsgebieten. De DJ’s hawwe hiel wat foar it goede doel oer, want sy krije dy wike yn it Glazen 
Huis neat te iten! Betinksto ek in strakke aksje foar Serious Request?

3DS no ek yn rôze en wyt
De Nintendo 3DS is yn twa nije kleuren te krijen: koraalrôze en sniewyt! De 
rôze ferzje leit sûnt 18 novimber yn ‘e winkels en de wite sûnt 2 desimber. Yn 
earste ynstânsje binne beide spulkompjûters allinne te keap yn kombinaasje mei 
in game. Foar de rôze is dat Nintendodogs + cats, wêryn’st dyn eigen húsdieren 
fersoargest. Op de wite 3DS stiet it spultsje Super Mario 3D Land. Oer in skoftke 
lizze de beide kompjûters ek los yn ‘e winkel.  
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Angry Birds winkel    
De lilke fûgels út de populêre game Angry Birds hawwe in eigen winkel! De 
winkel waard healwei novimber iepene yn Helsinki. Twa dagen foar de iepening 
kampearden der al tûzenen fans foar de yngong. De winkel ferkeapet ûnder oaren 
t-shirts, knuffels en tassen. Alles fansels mei in ôfbylding fan de lilke fûgels. 
It Finske bedriuw Rovio brocht it spultsje Angry Birds ein 2009 op ‘e merk foar 
smartphones mei touchscreens. Sûnt dy tiid is it ien fan de meast populêre mobile 
games fan ‘e wrâld. 

Must see: The Muppets
De koelste televyzjefigueren ever komme op it wite doek: The Muppets! 15 febrewaris 
ferskynt de Disneyfilm yn de bios. Yn de film besykje Kermit de Kikker en syn 
minskefreonen Walter, Mary en Gary it âlde Muppet Teater te rêden troch in âlderwetske 
spektakelsjo te organisearjen. De trailers op ynternet binne hilarysk, dus mei dy film komt 
it fêst ek goed. Kinsto - krekt as ik - net wachtsje oant febrewaris? Tsjek dan de stapelgekke 
fideoklip fan de soundtrack op You Tube. De Britse band ‘OK Go!’ hat de titelsong fan de 
âlde searje The Muppet Show kovere foar de film. Sykje op ‘Muppets’ en ‘OK Go’. 


