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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! 

Reinder is oan it ûngetiidzjen. Sûnt fannemoarn 

is er al oan ‘e skrep, mar it giet as it slydjaget en 

hy jout net samar belies! Dat kin ek net, want it 

heawierret, en hy moat hjoed sljocht wurk meitsje. 

Dat mei net mislearje. Ien ding is wis: hy wurdt net 

mûtel fan dit wurk! 
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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. Op ynternet 

kamen wy in nij Frysk wurd foar USB-stick tsjin: 

‘ûnthâldstokje’. Hmm... wit net seker oft wy dy 

brûke sille... dat wurd bedoele wy, dy USB-stick 

fansels wol! Hast ek in orizjineel nij Frysk wurd? 

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

werom yn LinKk 6!

UT ‘E NIJE DOAZE

In pear wiken lyn wie it foarjiersfakânsje. Nei in 

fakânsje is it tsjintwurdich fêste prik dat learlingen 

manmachtich witte litte dat se gjin sin ha 

om wer nei skoalle ta te gean. 

Wurden as #vroeg, #geenzin en 

#moe binne dan altyd trending 

op Twitter. It frappante is dat 

oan it begjin fan de fakânsje, 

‘verveling’ wer in wurd is dat yn 

in soad tweets brûkt wurdt. Pfff, 

it is ek noait goed!

Ien ding falt hjir wol dúdlik út op te 

meitsjen: twitterje wurdt hieltyd 

populêrder ûnder skoalgeande 

jongeren.
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UT ‘E ALDE DOAZE

>
In wierheid as in ko

Better ienris wis as twaris mis
(Beter één keer zeker weten, als twee keer ernaast zitten) 

ûngetiidzje: hooi van het land halen

oan ‘e skrep wêze: in de 

weer zijn/werkzaam

it giet as it slydjaget: het loopt gesmeerd

belies jaan: opgeven

it heawierret: het is gunstig hooiweer

sljocht wurk meitsje: het werk afmaken

mislearje: mislukken • wis: zeker

mûtel: mollig

YNHâldYNHâld
Hoi LinKk lêzers,
Wylst ik dit skriuw, binne de útrikkings fan de Oscars en it Nasjonaal 
Sjongfestival trending op Twitter. Dat stiet teminsten yn de list mei 
Trending Topics. Handich sa’n list, dan witst fuort wat der spilet yn ‘e 
wrâld. Want wy meie graach op ‘e hichte wêze... It tema fan dizze LinKk 
is dan ek ‘Trends’. Mar hoe sit dat eins mei dy Trending Topics, is dy 
list wol represintatyf? Of wurdt der ek wolris mei knoeid? Kinne wy 
as ‘deagewoane boargers’ bygelyks ek Trending Topic wurde? Dat soe 
legendarysk wêze fansels! Oft soks kin, lêst yn it artikel op side 18. 
It fuotbal hat ek syn eigen trends. It spultsje bliuwt gelyk, mar de 
omballingen (bijzaken) derom hinne feroarje hieltyd. It artikel op side 4 
fertelt dy der alles oer. Fraachje: pimpsto dyn klean wolris? Dat betsjut 
dyn klean ‘eigen’ meitsje troch se sels te fersieren. Sa bist wer hartstikke 
hip sûnder datst nije klean keapest! Tips foar it oppimpen nedich? 
Blêdzje dan gau fierder nei side 6 en 7.      

Alles oer dizze en oare ûnderwerpen lêsto yn dit gloednije tydskrift. 
Witsto noch oare leuke ûnderwerpen foar LinKk? Mail se nei 
linkk@cedin.nl.

In protte lêswille!

Marrit de Schiffart
Cedin/Taalsintrum Frysk

Yn ’e bus nei in gedicht harkje... Dat is wer ris wat oars as in potsje Wordfeud 
om de tiid te deadzjen! Ilja Dijk en Johan Horjus fan CSG Liudger yn Burgum 

droegen op 26 jannewaris gedichten foar yn de stedsbussen fan Ljouwert. Op 
dy dei wie it nammentlik Nasjonale Gedichtedei. Yn hiel Nederlân waarden 
aktiviteiten om poëzy hinne organisearre. De buspassazjiers fan Ljouwert 
waarden dus traktearre op in gedicht!

Ilja en Johan stienen yn desimber yn 
de finale fan FeRstival, de Fryske 

foardrachtswedstryd. It gedicht dat 
se dêr foardroegen, droegen se 

ek yn ’e bus foar. 

#vroeg en #geen zin

In wike sûnder
sosjale media

Sosjale media, lykas Twitter, Facebook, Hyves en MSN, ferbine dy 

rjochtstreeks mei freonen, klassegenoaten en oare minsken. Hiel 

belangryk, fynt de measte jongerein. Jeroen Rood en Ioana Antonescu, 

fjirdeklassers fan Beyers Naudé Ljouwert, dienen as eksperimint in 

wike sûnder. Se setten harren telefoan út - yn ‘e klasse - en dy mocht 

in wike letter pas wer oan. De hiele wike makken se filmkes dêr’t se yn 

fertelden hoe’t it gie. Se hâlden ek in deiboek foar de Ljouwerter Krante 

by. Jeroen en Ioana fûnen it eksperimint mar wat lestich! Healwei de 

wike fertelt Ioana: ‘Ik zag vandaag in de pauze heel veel leerlingen hun 

telefoon checken. Dat maakte het erg verleidelijk om die van mij ook 

te pakken.’ Se fertelt ek dat it learen har dy wike wol hiel goed 

ôfgie. ‘Ik was veel geconcentreerder, omdat ik tussendoor niet 

steeds op Twitter of Facebook zat te kijken. ’Oan ‘e ein fan 

‘e wike wie Ioana hiel bliid dat se har telefoan wer 

oandwaan mocht. ‘Ik vind het leuk dat ik dit 

eens een keer gedaan heb, maar doe 

het nooit weer!’

Foardrage yn de bus
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Tekst: M
arrit de Schiffart

Fuotbaltrends

De fuotbalskoech

In fuotbalskoech hie yn it begjin in 

hakje, om net út te glydzjen! Dy is yn ’e rin 

fan de tiid ferruile foar noppen. Dy noppen 

wienen earst hurde stikjes lear dy’t de spilers 

sels yn de soal slaan moasten. De fuotbalskoech 

wie foarhinne ek in hege brune skuon. Mei de tiid 

waard er hieltyd leger, lichter en swarter. En der 

kamen letter dus ek fêste noppen. Swart binne 

fuotbalskuon no ek al lang net mear. Se 

hawwe no alle kleuren fan ‘e reinbôge. En 

mear, want yn in reinbôge sit gjin goud 

en silver! 

Fuotbal is al in hiel 

âld spultsje. Twatûzen 

jier lyn waard der al 

tsjin in bal trape. De 

moderne foarm fan 

fuotbal is betocht 

troch de Ingelsen. Yn 

1963 skreaunen sy de 

spulregels op. Dy binne 

sûnt dy tiid net mear 

feroare. Om te winnen 

moatst noch hieltyd 

ien goal mear skoare 

as de tsjinstanner. 

It uterlik fan it spul 

is wól feroare. 

It jûchheien 

by in goal
It meitsjen fan in goal is noch 

hieltyd it moaiste wat der is foar 

in fuotballer. Mar hoe fiert hy sa’n 

goal? Dat is yn ‘e rin fan ‘e jierren feroare. 

Foarhinne, doe’t der allinne fuotballe waard 

troch sjike hearen, joegen spilers elkoar hiel 

fatsoenlik in hân by in goal. Dêrnei kaam de 

skouderklop, in hân yn ‘e loft, twa hannen yn 

‘e loft en in sprong yn ‘e loft. Underwilens 

rûnen de spilers alwer werom nei de 

eigen helte foar de nije ôftraap. Dat is 

no wol oars! Spilers fiere in goal no 

wiidweidich. Se springe oer de 

reklamebuorden, sykje kontakt 

mei it publyk, dogge in 

dûnske, lûke harren shirt 

út of meitsje in búkskower of 

in flikflak. Sûnt it seizoen 2003-

2004 meie spilers harren shirt net 

mear útdwaan nei in doelpunt. De FIFA 

fûn dat soks de wedstryd fersteurde... John 

Guidetti fan Feyenoord waard lêsten nochris 

goed oan dy regel herinnere. Hy die syn shirt út 

nei in goal, hie al giel en krige noch in giele 

kaart. Dat betsjutte read!       

De skiedsrjochter

In wedstryd liede sûnder fluitsje? 

Dat kin net, tinksto miskien. Mis! Hiel 

froeger wappere in skiedsrjochter mei in wite 

flagge as er wat seach dat net mocht. Pas yn 1878 

stapten skiedsrjochters oer op in fluitsje. In pear jier 

letter, yn 1884, krige de skiedsrjochter assistinsje fan 

twa grinsrjochters. Dy hjitte no ‘assistint-skiedsrjochters’. 

Foarhinne hâlden skiedsrjochters de tiid by mei in soarte fan 

stopwatch. In rûne klok sa grut as in waksineljochtsje. 

Dy hienen se yn ‘e bûse of oan in toutsje om ‘e nekke. 

Tsjintwurdich binne der supermoderne horloazjes 

mei digitale sifers. Yn it betelle fuotbal hawwe 

skiedsrjochters en assistint-skiedsrjochters 

sûnt in oantal jierren earkes yn. 

Dêrtroch kinne se oerlizze.   

wie op it swart-wite 

skerm. Dêrom waard 

de wite bal fersierd mei 

swarte fiifhoeken. Tsjint-

wurdich is in bal net mear 

fan lear, mar fan plastic. Foar 

in WK wurdt der altyd in nije bal 

yntrodusearre.    

De bal

De bal is rûn. Altyd al 

west. Bûtendat is de bal 

fierder wol feroare. Earder hie 

er in brune kleur en wie er makke 

fan lear. Dat lear waard tichtnaaid 

mei in fite
r! As it re

inde, waard de bal 

swier. Koppe dienen jo dan ek net samar! 

Rûn 1950 waarden fentilen ûntwikkele en 

ferdwûn de fite
r. Om dy tiid hinne begûnen 

se ek mei it f
ervjen fan it le

ar. Dat dienen 

se mei wettertichte ferve om it focht 

tsjin te hâlden. Dy ferve wie wyt en 

dus waarden de fuotballen ek wyt. 

Dat duorre net lang, want doe’t 

de tv kaam, die bliken dat in 

wite bal net goed te sjen 
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Hingje der yn dyn kleankast klean dy’tsto net mear oan hast, 

omdat se net mear fan dizze tiid binne of gewoan in miskeap 

wiene? Mar kinst gjin ôfskie fan dy klean nimme? Meitsje der 

dan in nije, unike kreaasje fan. Hielendal hip en low budget! 

Ek noch miljeufreonlik!
Witsto dat it fersieren fan 
‘âlde’ klean net allinnich 
orizjineel en leuk is, mar 
ek goed foar it miljeu? It 
produsearjen fan nije klean 
is nammentlik net goed foar 
it miljeu. Sa kostet de 
produksje fan in katoenen 
T-shirt fan 250 gram mar 
leafst 125 gram gif en 2000 
liter wetter! En dan komt 
der ek noch it ferfoer 
fan de klean by. De nije 
oankeap dan dochs mar efkes 
útstelle?

Ruilje mar…
Krekt sa miljeufreonlik as 
it recyclen fan klean, is 
mei freonen in ruilfeestje 
hâlde. Dêr ruilest dus 
klean. Hoe’t dat wurket? 
Do nimst wat klean mei en 
dyn freonen ek. Dêrnei 
ruilest dyn items mei oare 
klean. In ruilfeestje is 
net allinnich gesellich, 
jim meitsje elkoar, jim 
beurs en de wrâld ek noch 
bliid! 

Top 5 online 
twaddehânswinkels 
Fansels meie wy de 
twaddehâns winkel tsjes 
ek net ferjitte. Yn de 
measte stêden binne der 
wol in pear te finen. By 
twaddehânswinkeltsjes 
ferkeapje se leuke 
‘vintage’ klean. Fansels 
hat it ynternet ek 
in soad te bieden op 
vintagegebiet. Hjirûnder 
steane de leukste webshops 
op in rychje. Sy hawwe 
hippe twaddehâns klean, 
fan de jierren tweintich 
oant tachtich… Sneupse!

www.ilovevintage.nl
www.doortje-vintage.com
www.episode-online.eu
www.sugarsugar.nl
www.vinties.nl

Tekst en byld: R
icht K

ooistra

Fan in broek in rok meitsje of fan in T-shirt in hip topke foar nei in feest. It kin, en do 

hoechst der net iens foar achter de naaimasine. Mei in bytsje fantasy, orizjinaliteit en 

each foar detail komst in hiel ein. Mar foardatst as in echte fashion designer oan ‘e slach 

giest, moatst noch wol efkes de doar út. 

Nei de merk . . . 

De merk of de stoffewinkel is it plak dêr’tsto wêze moatst foar fersiersels. Dêr ferkeapje 

se tekstylferve en -stiften, sjabloanen, sierbannen, nulle en tried, lym, knopen, kralen en 

fearren. Gjin sin om de doar út te gean? Lucky you! Op ynternet binne in soad webwinkels 

te finen mei in grut assortimint oan fersiersels. Oanrieder is www.brocanteroosjes.nl!

Himdsje mei eamelders (mieren)

Hast de fersiersels yn ‘e hûs? Dan is it tiid om oan ‘e slach te gean. Wy fan LinKk hâlde it 

simpel en fersierden in himdsje fan de H&M mei leuke printsjes. Tip: foaral grafyske printen 

en ôfbyldingen fan bisten, fruit en griente binne dit foarjier hip! Wolst ek soks meitsje? It 

iennichste datsto nedich hast is in kleanstik (tas kin fansels ek), T-shirttransferpapier (te 

keap by de Hema) en in leuke print(en), sels makke of fan it ynternet. Dêrnei printest dyn 

print út op it spesjale papier en pakst it strykizer fan dyn mem derby. Hoe fierder? Alles stiet 

goed beskreaun op de hantlieding fan it transferpapier. Is dyn fersierde T-shirt klear? Ast’ 

wolst, kinst it no noch pimpe mei kralen en knopen. Tip: kombinearje it mei wat nijs foar in 

moai kontrast. Bygelyks mei in jaske of in leuk fest. 

Hast de smaak fan it fersieren te pakken? Miskien kinst dyn wurk ek wol ferkeapje! Tink dan 

net allinne oan eBay of Marktplaats, mar sjoch ek ris op www.etsy.com. Op dy webside fynst 

de moaiste selsmakke kreaasjes fan de hiele wrâld. Der wurdt net allinne kocht en ferkocht op 

www.etsy.com, de webside is ek handich om ideeën op te dwaan. 

Pimp
itup
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David Dijkhoff (13) út Ljouwert hat talint 
foar de tafeltennissport. Syn heit spilet 
al jierren yn de heechste klasse, mar it 
sil net lang mear duorje of David kin 
fan him winne. ‘We hebben thuis een 
tafeltennistafel op zolder. Vroeger stond 
ik altijd op een stoel met een klein batje in 
mijn hand. Op een gegeven moment vond 
ik het zo leuk dat ik uit mezelf vroeg of ik 
een keer mee mocht naar de vereniging. 
Zo ben ik op tafeltennis gegaan.’

David fynt it moai dat syn sport de 
fluchste balsport fan ‘e wrâld is. Fanwege 
dy snelheid moat er de holle altyd goed 
by it spultsje ha. ‘Om goed te leren 
tafeltennissen moet je vaak trainen. Zo 
vaak dat je er op een gegeven moment 

Jim hawwe it fêst wolris 

op skoalle of op de kem-

ping dien: pingpong of 

better sein tafeltennis. 

Ien tsjin ien, twa tsjin 

twa of in ‘rondje om de 

tafel’. Eins fynt elkenien 

tafeltennis leuk om te 

dwaan. Mar dêr merke de 

tafeltennisferienings neat 

fan, want yn Nederlân 

is it mar in lytse sport.  

David spilet 
de fluchste 
sport 
fan ‘e 
wrâld

Mear ynformaasje oer tafeltennis 

en David Dijkhoff fynst op: 

www.nttb.nl, www.fttc.nl of 

www.ttvappelscha.nl.

dis·pen·saa·sje; 
ûntheffing, frijstelling

top·spin; effekt dat 
in bal krijt troch in nei 
boppe rjochte slach

ta·fel·ten·nis; in 
tennisspul dat op tafel 
spile wurdt

Wistesto dat?
Tafeltennis yn Sjina popu-
lêrder is as fuotbal? Dêr 
seagje se de poaten fan 
in tafeltennistafel faak 
trochmidden. Dan kinne ek 
lytse bern tafeltennisje. 

niet meer bij na hoeft te denken. Het 
helpt ook om veel wedstrijden tegen 
goede tegenstanders te spelen. Daarnaast 
is het belangrijk om goed uitgerust te 
zijn. Wanneer je te laat naar bed gaat, 
let je minder op tijdens een wedstrijd en 
dat is natuurlijk niet goed. Elk punt kan 
belangrijk zijn.’

David begûn op 7-jierrige leeftyd by 
tafeltennisferiening Ready yn Ljouwert. 
Hy wie al in pear kear de bêste Fryske 
tafeltennisser fan syn leeftyd. Foarich jier 

mocht er as 12-jierrige meidwaan by de 
jonges junioaren (15-17 jier). Ek dêr waard 
er Frysk kampioen. ‘Ik vind tafeltennis 
leuk, dat is voor mij het belangrijkste. Ik 
ben niet echt uit op een grote carrière, 
maar ik probeer wel zo hoog mogelijk te 
komen.’

David spilet sûnt koart by twa ferienings. 
‘Bij FTTC (Franeker Tafeltennis Club) train 
ik vaak met senioren die op hoog niveau 
spelen en bij TTV Appelscha speel ik meer 
tegen jeugd.’ David is in echte oanfallende 
spiler. ‘Ik probeer mijn tegenstander met 
snelheid uit zijn ritme te krijgen. Het is 
handig dat ik linkshandig ben. Daardoor 
heeft mijn tegenstander vaak moeite om 
het balletje terug te slaan.’ David hat noch 
wol in oantal ferbetterpunten.  ‘Wanneer 
ik snelle ballen krijg, loop ik vaak te snel 
naar achteren. Daardoor kom ik in de 
problemen en moet ik in de verdediging.’

Heit Richard fynt it moai as David mei in 
protte risiko spilet. ‘David moet blijven 
aanvallen. Je komt namelijk alleen verder 
wanneer je met risico durft te spelen. Als 
een bal lang op tafel komt, val je die aan 
met een backhand of forehand topspin. 
Als je dan een fout maakt, noem ik dat 
een goeie fout. De poging was namelijk 
goed. Met bange schuifballetjes kun je 
nu misschien wel een wedstrijd winnen, 
maar op lange termijn kom je er niet 
verder mee.’

Yn jannewaris die David mei oan it Frysk 
kampioenskip foar junioaren. Krekt as 
ferline jier krige hy dispensaasje en mocht 
er meidwaan yn in hegere leeftydsklasse. 
‘Ik heb met wat meer rust en minder 
risico gespeeld. Mijn coach vroeg op het 
goede moment een time-out aan om wat 
tips geven. Daardoor haalde ik opnieuw 
de finale.’ David wûn de earste game 
yn de finale, mar Nico Gorter van TTV 
Appelscha fersloech him letter dochs. 
Hindert neat, want in twadde plak op in 
FK is ek fantastysk!

Neffens syn âlders hat David it altyd 
drok. ‘Als ik niet sport, word ik chagrijnig. 
Naast tafeltennis vind ik het leuk om te 
zwemmen en hard te lopen. Ik zit in de 2e 
klas HAVO/VWO, maar ik weet nog niet 
wat ik later wil gaan doen.’ David kin earst 
noch wol even tafeltennisjen bliuwe, want 
it risiko op blessueres is by tafeltennis net 
sa grut. ‘Als je bij voetbal op latere leeftijd 
een paar keer getackled wordt, hou je het 
voor gezien’, seit David syn heit. ‘Maar ik 
ben nu 49 en speel nog steeds. En ik kan 
ook nog wel jaren doorgaan.’    



It is noch net iens sa freeslik lang lyn dat wy op redens stienen, 
mar de moade lit net op har wachtsje. De simmerkolleksje leit 
alwer yn ’e winkels en wat wurde wy bliid fan al dy prachtige 
kleuren! Kleur bliuwt dus hot. Mar hoe sit it mei de rest? Wat 
binne de trends? Yn dit artikel lêst de haadtrends. Hokker 
trend past it bêste by dy? Of lûkst dy neat fan moade oan?
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Roadtrip is de bûtendoar-trend. It stiet 
allegear yn it teken fan sporte, frij wêze 
en it bûtenlibben. Sporters wolle graach 
kwaliteit en dat sjogge wy werom yn 
de materialen. Yn de details sjogge wy 
nûmers en strepen. Ek by dizze trend 
binne de kleuren fel: read en giel binne 
de haadkleuren. De materialen binne 
licht. De must-haves binne de hoody, 
it sportjack, de parka en de jumpsuit. 
Roadtrip stiet foar komfy en baggy. De 
moade is net strak, mar alles mei just 
wat wider droegen wurden. 

Dizze trend is in knaller! Bohemian Friends 
bestiet út felle kleuren. Alle kleuren en prints 
meie byelkoar kombinearre wurde. It is eins 
in ferklaaiersfeestje. De hipste kleuren binne 
oranje, giel, grien en rôze. Leuk om te sjen 
is dat dizze trend geskikt is foar manlju én 
froulju. Ek de shorts en shirts foar de mannen 
binne yn felle kleuren te keap. Foar de famkes 
mei it lang wêze, dus gean ris foar in rok 
oant op ’e grûn, mei in moai topke en grutte 
earmbannen. Boartsje mei aksessoires. In 
grutte sinnehoed, moaie sandaaltsjes of in 
etnyske ketting mei grutte kralen. Bohemian 
Friends is de bom!

Dizze trend liket wol in mearke, want it stiet yn it 
teken fan de ûnderwetterwrâld. Der is goed sjoen 
nei de foarmen fan kwallen, koraal en anemoanen. 
De glinstering en kleur fan wetterbisten sjochst 
yn de materialen fan dizze trend werom. De klean 
binne luchtich, transparant en leaf. De kleuren fan 
Blue Lagoon binne wetterblau, ljochtgriis, salm, 
sêftgiel. It hat ek in soad wite tinten. De pastels 
hearre hjir dus by. En soest it miskien net sizze, 
mar it is sawol foar fammen as foar jonges.

Mei Nerdy Chic geane wy werom nei de jierren ’60. 
Dizze trend seagen wy ferline jier ek, mar no geane we 
noch in stapke fierder. Dizze styl hat in heech Glee-
gehalte. It is eins bêst cool om in bytsje nerdy te wêzen. 
Sjoch mar nei high-techspesjalist Alexander Klöpping 
fan DWDD. By Nerdy Chic hearre it fest, in blouse, 
de trui, in trenchcoat, strik en in grutte Nerdbril. It 
mei bêst in bytsje tuttich wêze. Ek sjochst rútsjes en 
strepen werom kommen. Foar sawol jonges as famkes 
is de koarte broek de must-have fan ‘t simmer. Leuk 
en lekker gek!

Roadtrip

Bohemian friends

Nerdy Chic

Blue Lagoon
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Friends is de bom!

Mei Nerdy Chic geane wy werom nei de jierren ’60. 

is de koarte broek de must-have fan ‘t simmer. Leuk 
en lekker gek!

Dizze trend liket wol in mearke, want it stiet yn it 
teken fan de ûnderwetterwrâld. Der is goed sjoen 
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‘En sjoch Sjoerd, as ik dan hjir op klik, kin ik in foto meitsje. Of in filmke, dat kin fansels ek.’ Beppe har 
rimpelige fingers glydzje oer it touchscreen. Sjoerd sjocht har ferheard oan. Sil sy hìm no útlizze hoe’t sa’n 
smartphone wurket?! Hy hat it har krektlyn op skoalle, mei dy kursus foar senioaren dy’t se jaan moasten, 
sels útlein! ‘No, wat fynst derfan’, giet se fierder, ‘toch mar hip fan dy âlde beppe Truike net?’ ‘Ja, euh, no 
sekers’, stammeret Sjoerd. Elke wike fytst Sjoerd op woansdeitemiddei even by beppe Truike del. Beppe 
hjit eins Geertruida, mar om’t dat sa sjyk klinkt èn om’t se foar elkenien de freeslikste truien breidet, 
neamt Sjoerd har al syn hiele libben beppe Truike.

‘Ik haw op dy kursus in soad nije minsken moete. En dy haw ik no ek allegear op Facebook, dan kinne we 
chatte. Al dy gesellichheid haw ik oan dy te tankjen!’ Beppe pakt Sjoerd goed fêst en jout him in dikke 
tút op syn wang. ‘Ik haw noch wat foar dy, in bedankje’, se rommelet wat yn in la, ‘makke fan in patroan 
fan ynternet.’ Sjoerd pakt it kadootsje út. ‘Gôh, beppe, wauw, no euh, bedankt hear!’ Hy sjocht wifeljend 
nei it wollen ding yn syn hân. It is in mûtse... In freeslike selsbreiden mûtse. Knalpears mei in hiel nuver 
kwastje en op ‘e foarkant jûkelige reade stjerren. Dêr rint er moai foar joker mei! ‘Toe juh, set ris op foar 
in foto!’ Mei tsjinsin set Sjoerd it ding op en docht syn bêst om te laitsjen.

Jûns op bêd tsjekt Sjoerd syn Facebook noch even. Ah, beppe hat him al taheakke. Se hat der ek foto’s op 
set, se hat wol wat opstutsen fan dy kursus! Krekt as Sjoerd syn laptop tichtdwaan wol, falt syn each op in 
nuver giel kwastje ûnderyn it skerm. Nee, dat is toch net...? It sil dochs net sa wêze dat...?! Sjoerd skrollt 
hiel stadich fierder. Ja hear, ek de knalreade stjerren ferskine op it skerm en dêrnei Sjoerd syn gesicht, 
syn ûngemaklike laitsjen... What the...?! Hy hat der no al spyt fan dat er beppe oer Facebook ferteld hat. 
Aaaaargh, no hat ek Silke, syn sus, de foto al op har Facebook set: Saaaaaaa skattich, myn lytse broerke ;-)

Sjoerd kin wol troch de grûn sakje. As Silke it op har Facebook set, dan hat de hiele skoalle it yn no-time 
sjoen. De hiele nacht leit Sjoerd der wekker fan en mei tsjinsin fytst er de oare deis nei skoalle. Fuort by it 
fytserek is it al raak: ‘Heeej, Sjoerd, wêr is dyn mûtse? Saaaaaa skattich! Hahaha. Rare kwast!’ It giet mar 
troch. As de dei der úteinlik op sit, kin Sjoerd net wachtsje om nei hûs te gean. Hy doart pas wer nei bûten 
ta as it tsjuster is. Op nei de kleancontainer by de supermerk, fuort mei dat ding!

Wer thús, giet Sjoerd op bêd lizzen en zapt wat op televyzje. Goede Tijden, it sjoernaal, neat oan. Moarn 
giet er moai net nei skoalle. ‘Ik bin wol in dei siik’, mompelt er -allergyske reaksje op in sekere mûtse- 
en zapt fierder. Mar -huh?!- sjocht er it goed, is dat syn mûtse? Op televyzje?! Ja hear, itselde nuvere 
giele kwastje, de jûkelige stjerren... Ben Saunders hat syn mûtse op. Sjoerd bonkt op de muorre fan Silke 
har keamer en ropt: ‘Nederlân 3, no!’ ‘Waaaaat?! Ben hat dyn mûtse op!’ ropt Silke werom. ‘Dit moat ik 
twitterje, wat cool!’ Sjoerd kin syn eagen net fan it skerm hâlde. Even letter stoarmt Silke syn keamer yn. 
‘Moatst ris sjen wat se oer dyn mûtse tweete’, Silke lêst lûdop foar, ‘coole mûtse, fet ding, wêr keapje ik 
sa’n ien?!’

Sjoerd syn eagen wurde grutter en grutter, dan springt er út bêd. Op syn fyts racet er werom nei de 
kleancontainer. Syn earm past mar krekt troch de iepening. Hy graait gau troch de klean. In âlde sok, in 
beppe-ûnderbroek, in rok mei blommen, in kanten bh en dan einlings in giel kwastje: de mûtse. Sjoerd set 
’m op en lûkt it ding oant fier oer syn earen. ‘Sa, dy doch ik net mear ôf!’ mompelt er. Moarn mar even by 
beppe Truike del om te freegjen oft se ek noch sa’n hip patroan foar in trui hat...
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It winkeltsje fan Egbert 
Douwes yn de Midstrjitte

sa’n 35 hjitteluchtballonnen de loft yn. 
Dat is machtich om te sjen. Fierder is der 
yn july noch de Swipedei. Dan wurdt der 
hurddraafd mei hynders foar sulky’s. 
Der komme altyd in hiel protte toeristen 
op dy eveneminten ôf. Dat komt omdat 
De Jouwer in echt wettersportdoarp 
is. De measte  toeristen komme mei de 
boat, want wy sitte hjir midden tusken 
de marren. Wy ha trouwens sels ek in 
boat. Simmers binne wy faak mei de 
boat fuort. Kinst maklik oeral hinne 
farre: de Snitser Mar, de Fluezen, de 
Tsjûkemar en de Sleattemer Mar. 

De skiednis fan De Jouwer
De Jouwer is yn de Midsieuwen ûntstien op in sânrêch. Dat wie op in krusing fan wetterwegen neist it eardere doarp 
Westermar. It plak is gjin stêd, mar eins ek te grut om in doarp neamd te wurden. Nei âld Fryske tradysje wurdt sa’n 
plak in flecke neamd. Oer de oarsprong fan de namme De Jouwer binne ferskate teoryen. Der wurdt tocht dat it fan de 
nôtsoarte (graansoort) hjouwer (haver) komt. Mar in oare teory is dat it fan it wurd ghebhara komt, dat is Germaansk foar 
wetter. Dat lêste is wierskynliker, fanwege de wetterrike omkriten fan De Jouwer. 

Ferneamde Jousters
Jelle ten Rouwelaar
Dizze profkeeper is op 24 desimber 
1980 berne op De Jouwer. Hy starte 
syn karriêre by de amateurs fan SC 
Joure. Hy hat ûnder oaren spile by PSV, 
FC Groningen, FC Twente, FC Zwolle 
en Austria Wien. Sûnt 
it seizoen 2007/2008 
spilet er by NAC Breda. 
Ten Rouwelaar waard 
yn 2011 selektearre 
foar it Nederlânsk 
alvetal ûnder Bert van 
Marwijk.

Reitse Spanninga
De ferneamdste kok fan Fryslân is 
Reitse Spanninga. Hy is op 6 septimber 
1960 berne op De Jouwer. Yn datselde 
plak hat er sûnt 1988 it sjike restaurant 

‘t Plein. Sûnt 2006 is Reitse it kulinêre 
gesicht fan Omrop Fryslân. It iten-
siedersprogramma dat er makket hjit 

‘Lekker ite mei Reitse’. Reitse Spanninga 
hat ek itensiedersboeken skreaun, yn it 
Nederlânsk en yn it Frysk.

Hy is der berne, hat der nei de basisskoalle ta west 

en sit der no op OSG Sevenwolden yn de brêgeklasse. 

Syn freonen wenje der allegearre en der is in hiele 

soad te dwaan. Foar Hessel van Aalsum (12 jier) is 

der gjin better plak om te wenjen as De Jouwer.

Douwe Egberts
Egbert Douwes iepene yn 1753 in winkeltsje yn kofje, tabak, tee en koloniaal guod op De Jouwer. Dat groeide út ta it 
megagrutte Douwe Egberts (DE). De oanwêzigens fan sokke ambachtslju op De Jouwer hat laat ta de ûntwikkeling fan 
lytse yndustry, lykas klokmakkerijen en skipsbou. Dat luts op syn beurt wer mear spesjalisearre ambachtslju oan, lykas 
koperslaggers. Hjirút kaam om 1900 hinne wer in bloeitiid foar goud- en sulversmidden. Hjoed de dei wenje der rom 
13.000 minsken op De Jouwer en is it mei al syn foarsjenningen ien fan de gruttere plakken fan Fryslân.  

Wat fynst it allerleukst
oan De Jouwer?

Dat is as earste de boartersguodwinkel 
yn de Midstrjitte dêr’t se de nijste games 
ferkeapje. Net ûnbelangryk, haha. Mar 
it allermoaist is de Jouster Merke. Dat 
is altyd yn septimber en dan is it feest 
foar de Jousters. Der is dan merke (= 
kermis) en op woansdeis de jiermerk (= 
jaarmarkt). Wy ha dan frij fan skoalle. 

Wat soest noch wol graach
ha wolle op De Jouwer?
As ik echt wat neame moat, dan is it in 
bioskoop. Dat soe wol fet wêze. No geane 

wy nei Snits of Ljouwert 
ta. Miskien is it ek wol net 
nedich, wy fermeitsje ús hjir 
sûnder ek wol. 

Is De Jouwer in moai plak om 
te wenjen foar jongeren?
‘Ja, hjir is altyd wol wat te dwaan. 
Der is bygelyks in grut subtropysk 
swimbad mei in glydbaan fan 35 meter 
mei ljochteffekten. It is oerdekt, mar 
simmers binne de bûtenbaden ek iepen. 

Ik gean faak mei myn freonen nei it 
swimbad. Allinne winters, want 
simmers geane wy as it moai waar is 
nei it Jouster strantsje oan de mar. 
Dat is altyd hiel gesellich, want dêr 
komme in protte Jousters.

Wat is der mear te
dwaan?

Der binne hjir allegearre sportclubs. 
Kinst tennisje, kuorbalje, fuotbalje, 
hockeye en sa kin ik noch wol efkes 
trochgean. Ik sit sels op fuotbal by SC 
Joure. Wy spylje yn D4. Winters, as it 
sterk iis is, kinst moai reedride op de 
Nutsbaan, midden yn it doarp. Dy wurdt 
winters ûnder wetter set. Op datselde 
plak wurde ein july altyd de Fryske 
Ballonfeesten en de draverijen mei 
hynders hâlden. Dy ballonfeesten binne 
hiel bekend. Dan geane der alle dagen 

Wenje op De

Jouwer
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Hey, wa bisto? 
Ik bin Jildou Feenstra, ik bin 15 
jier. Ik bin de bêste freondinne 
fan Rutger, al dik tsien jier. Wy 
wenje yn itselde doarp, sitte 
op deselde skoalle en rjochtsje 
tegearre Ikaros op.

Tegearre? 
No ja, Kaja wol der ek graach by 
hearre. Mar dat moatte wy noch 
mar sjen. Rutger fynt har wol 
aardich, mar ik tink dat dat wol 
oars wurdt as hy Kaja echt kennen 
leart.

Hoesa? 
Wachtsje mar ôf. Ik sil har wol 
ûntmaskerje. Neffens my liicht se 
de hiele boel by elkoar, oer dat har 
mem slim siik is.
 

En dan? 
Dan sil bliken dwaan dat se net te 
fertrouwen is. Dan smite wy har 
út de band. Der binne genôch oare 
muzikanten en sjongers. Rutger 
en ik fine de goeien wol en dan 
kinne wy fierder.
 Do praatst as in bitch. 
No, neffens my falt dat wol wat ta. 
Mar ja, soms moatte je hurd wêze. 
Rutger kin dat net, dy seit noait 
presys wat er tinkt en docht noait 
wat as der rûzje is. Dan moat ik it 
mar dwaan. Ast wat wolst, kinst 
net altyd elkenien te freon hâlde.

Bisto net gewoan jaloers? 
Wa, ik? Nee hear! Op Kaja? Kom 
no! Ik, jaloers? Dat fyn ik net leuk 
datst dat seist. Hast gjin bettere 
fragen? Ik moat no fierder. Doei!

I.K.
Emma, Sjoukje, Annemiek, Wybo, 

Rients (Kaja, Jildou, mem en heit fan 

Rutger, Rutger) tidens repetysjes

Jildou en Rutger hâlde audysjes 

foar de oare Ikaros-bandleden 

Kaja, Jildou en Rutger repetearje mei 

regisseur Halbe Piter Claus in rûzje-sëne

Hey, wa bisto? 
Ik bin Sjoukje Minkema, ik bin 16 jier. Ik sit yn Balk op skoalle, 

op CSG Gaasterland, yn de fjirde klas VMBO TL. Ik moat 

dus eksamen dwaan en dan fierder. Wat, dat wit ik noch net. 

Miskien MBO, Sociaal Cultureel Werk. Mar miskien wurdt 

it ek wol HAVO, of in oplieding as schoonheidsspecialiste.

Hoe hasto dizze rol krigen? 
Wy seagen op skoalle earst altyd nei LinKk, en doe tocht ik 

al: wat soe ik dêr graach oan meidwaan wolle! Doe hearde 

ik dat Omrop Fryslân nije akteurs socht foar I.K., dus haw 

ik my fuort opjûn. Mar der dienen wol 100 bern mei oan de 

audysjes, dus ik hie noait tocht dat se my útsykje soenen.

Mar dat dienen se wol. 
Ja, gelokkich wol! En ik fyn it prachtich om mei te dwaan! De 

earste opnamedei wie ik deasenuweftich, mar dat wie dêrnei 

samar foarby. No is it foaral hiel gesellich, mei elkenien. It 

binne allegear hartstikke leuke minsken.

Mar do hast dochs sa’n hekel oan Kaja? 
Ha ja, yn de searje wol, mar yn it echt net, hear. Emma (sy 

spilet Kaja) is in skat. Rients trouwens ek.

Is it maklik om foar de kamera te aktearjen? 
Ik haw ek wolris yn musicals spile, en dan moat alles yn 

ien kear goed. Foar tv-opnames kinst it in pear kear oer 

dwaan, dat skeelt. Mar by tv komt it wat krekter, do moatst 

‘lytser’ spylje. Dus net mei grutte gebaren, mar mei subtile 

bewegingen mei de holle en eagen. Dat is net maklik.

It sil wol in soad tiid kostje? 
Ja, ik moat teksten leare, repetearje en dan de opnames 

noch. Dat kostet per ôflevering in flink oantal dagen. Mar 

ik lear der in hiel soad fan. Bygelyks oer karakters: hoe 

reagearje minsken op elkoar, wat dochst en wat seist ast ien 

wol of net leuk fynst en sa. 

Hoe rint it ôf mei Ikaros? 
Ehh… dat wit ik net. Echt net! Wy krije allinnich de skripts 

fan de ôfleverings dy’t wy op dat momint opnimme. Eins is 

dat wol spannend, krekt as it echte libben. Dan witst ek net 

wat der moarn barre sil.

Fideo-editor Jelmer monteart I.K.

I.K.: it ferhaal oan no ta...
Rutger, Jildou en Kaja wolle in band begjinne. 

Se dreame fan Lowlands en oare grutte poadia. 

Mar dan moatte se earst goeie muzikanten sykje. 

En muzyk skriuwe, en teksten. Dat falt net ta. 

Boppedat binne Jildou en Kaja bepaald gjin 

freondinnen. Jildou tinkt dat Kaja Rutger fan har 

ôfpakke wol én se tinkt dat Kaja liicht mei in sneu 

ferhaal oer har sike mem.

Rutger fynt it lestich om hjirmei om te gean. 

Fierder hat er it thús ek net maklik. Hy sjocht 

dat syn heit mei allegear foute saken oan ‘e gong 

is, dat der spanning is tusken syn heit en mem. 

Gelokkich helpt Olivier him faak, mar is dy te 

fertrouwen? 

Wa is wa yn I.K.?
Rutger is de spil fan Ikaros. Hy is altyd mei muzyk 

oan ‘e gong en wol graach fierder yn ‘e muzyk.

Jildou is fan jongsôf oan syn freondin. Jildou wol 

graach meidwaan, mar se nimt soms wat al te 

graach de lieding oer.

Kaja kin moai sjonge. Rutger wol har der dêrom 

wol by ha. Kaja is ferlyfd op Rutger en dat fynt 

Jildou net leuk.

Olivier is de folwoeksen freon fan Rutger. Rutger 

komt graach by him om efkes te praten. Oer 

muzyk, boeken en fan alles en noch wat. 

ynterview mei 
Sjoukje yn de searje Jildou
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ynterview mei
 Jildou yn it gewoane libben Sjoukje

De folgjende útstjoerings binne op: 

op 16 maart, 13 april, 11 maaie, 

8 juny en 6 july.

Fansels komme de útstjoerings ek 

op www.tsjek.nl



Twitter yn sifers
Twitter is in ynternettsjinst dêr’tst berjocht-
sjes fan maksimaal 140 tekens yn publisearje 
kinst. It wurdt ek wol mikro-blogging neamd 
en bestiet sûnt 2006.

• 500 miljoen minsken brûke twitter

• 250 miljoen minsken twitterje alle dagen

•  11 nije twitterakkounts wurde 
der elke sekonde oanmakke

•  19.341.413 folgers hat (of hie, der komme der 

elke sekonde wer in pear by) Lady Gaga, dêrmei 
hat se de measte fan ’e hiele wrâld

•  8.869 tweets de sekonde waarden der ferstjoerd 
doe’t Beyonce by de MTV Awards bekend 
makke yn ferwachting te wêzen

Grut nijs wurdt gau trending. Net allinnich in 

natuerramp of de komst fan in nij prinseske, 

mar ek Justin Bieber dy’t in konsert yn Nederlân 

oankundiget. No is dizze LinKk-redakteur net troud 

mei in prins en ek net echt in Rihanna of Lady Gaga, 

mar ik wol wol graach trending wurde. It wurdt myn 

nije missy: ik wurd trending!

Earst in ûnderwerp betinke dêr’t ik trending topic mei 

wurde wol. Earst besjoch ik ris oare trending topics op 

Twitter, it blykt dat ek ûnderwerpen as #dtv (durf te 

vragen) en #boekendieniemandwillezen trending west 

ha. Ik hoech dus net fuort wrâldnijs te twitterjen, 

mar moat wol wat betinke dêr’t minsken op reagearje. 

In soad minsken it leafst. Pff, allinnich al te betinken 

wêr’t ik oer twitterje sil, blykt in hiele klus. #tiszo en 

#voordelol falle ôf. It wurdt #ooktrending. Dêr krij ik 

fêst in soad reaksjes op!

Under myn eigen namme twitterje liket my gjin goed 

idee. Dêrom begjin ik fol goeie moed te twitteren ûnder 

de nij oanmakke twitterakkount @LinKkeSaken. Mar 

dêr is it earste probleem al: ik ha in nij twitterakkount 

en hast gjin folgers! Mar seis folgers sjogge myn 

tweets... sneu! No ja, dan mar in bytsje falsk spylje, ik 

freegje freonen #ooktrending te twitterjen. Dat 

slagget, mar hoelang’t ik ek op de twitterside 

nei it linker rychje mei trending topics 

sjoch en hoe faak ik de side ek op ’e nij laad, 

#ooktrending ferskynt net!

Ris even ûndersykje wat ik ferkeard doch... It blykt 

dat Twitter in hiel systeem hat om trending topics 

te bepalen. Ik kom derachter dat ik never noait 

trending wurden wie mei myn nije twitterakkount 

@LinKkeSaken. Moatst langere tiid registrearre 

stean... en leafst in pear tûzen folgers ha. In dúdlik 

gefal fan #missionimpossible. Oer in heal jier mar wer 

ris besykje. Kin ik fêst neitinke oer wêr’t ik wòl world 

wide trending mei wurd!

Ik wurd 
trending!

18 1918 19

‘We zijn trending!’ hearst it presintatoaren 

wolris sizzen by grutte tv-shows as 

The voice of Holland. Trending of in 

trending topic wêze betsjut dat der in 

soad oer dy praat wurdt op Twitter. 

Dat is moai, want dat betsjut datst 

populêr bist. Mar hoe wurde je dat 

eins, trending? Dat probearje wy út!

Tekst: Breggina van der Ploeg



Angry Birds de romte yn
De Angry Birds folgje André Kuipers nei de romte. It nijste 
diel fan de rige Angry Birds spultsjes hjit nammentlik 
Angry Birds Space. De game ferskynt op 22 maart 2012. 
Der is noch net folle bekend oer de nije game, ûntwikkeler 
Rovio wol neat sizze. Om’t de game him yn de romte 
ôfspilet, sil de swiertekrêft wol in grutte rol spylje. Neist 
it nije spultsje komt der ek in animaasjesearje fan de 
populêre ‘lilke fûgels’. En trouwens, wistest al datst Angry 
Birds no ek fia Facebook spylje kinst?!

Topfilm: Kauwboy
De nije Nederlânske jongereinfilm Kauwboy 
ferskynt op 25 april yn ‘e bios. It is in topfilm, want 
hy wûn twa belangrike prizen op it Filmfestival 
fan Berlyn. Kauwboy giet oer de 10-jierrige Jojo. 

Hy nimt op in dei in jonge ka mei nei hûs. Dy moat er ferstopje foar 
syn heit, want dy hâldt net fan bisten. Jojo is bang foar de driftbuien 
fan syn heit. Úteinlik moat er kieze: wat is belangriker, de soarch 
foar de ka of de bân mei syn heit? Kinst net wachtsje oant 25 april? 
Tsjek de teaser fan de film alfêst op YouTube! 

Fergees konsert Alain Clark 
Op 5 maaie is it wer safier. Dan fiert Nederlân Befrijdingsdei. Dit jier 
komt der in bysûndere artyst nei it Befrijdingsfeest fan Ljouwert: Alain 
Clark! Hy is yn 2012 útroppen ta ‘ambassadeur fan de frijheid’. De oare 
twa ambassadeurs binne Nick & Simon en Go Back To The Zoo. Sy komme 
net nei Ljouwert, mar Alain Clark dus wol. Notearje it mar fêst yn ‘e 
aginda: 5 maaie Befrijdingsfeest yn Ljouwert, want he will blow you away!
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Ferry Doedens yn Wicked
Ferry Doedens skittert begjin april yn de musical Wicked. De Fries is de 
ferfanger fan haadrolspiler Jim Bakkum. Ferry is foaral bekend fan syn 
rol yn GTST. Dêryn spilet er Lucas Sanders. No sil er dus debutearje op it 
musicalpoadium. Behalve aktearje moat er dêr ek sjonge! Mar dat hindert 
Ferry neat, hy hat der just hiel bot sin oan. ‘Ik was naast het acteren al een 
tijdje bezig met zingen. Een rol in een musical stond dan ook bovenaan op mijn 
verlanglijstje!’ fertelt Ferry. A dream comes true foar him dus!

The Artist grutte winner Oscars
Op 26 febrewaris wie it wer safier: it jierlikse filmfeestje fan Hollywood! Grutte 
winner dit jier wie de film The Artist. De film pakte mar leafst fiif byldsjes: bêste 
film, bêste rezjy, bêste akteur (Jean Dujardin), bêste kostúms en bêste muzyk. Dy 
oare belangrike Oscar, foar bêste aktrise, gong nei Meryl Streep. Se krige it byldsje 
foar har rol yn The Iron Lady.   


