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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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De Fryske taal hat in soad moaie wurden en 

siswizen. Krekt lykas by oare talen, wurdt in 

part fan dy wurdskat hieltyd minder brûkt. 

Somtiden ferdwynt it sels. Mar yn LinKk fynst 

it werom. Swart op wyt! 

Fenna is mei har oarreheit oan it gânzebrievjen. 

Se ferplakt har goes trije plakken, mar dêrmei 

makket se har oarreheit geanich! ‘Do skelmest!’ 

balt er. Oeps, skrillet Fenna, se hie twa smiten 

en net trije! ‘Dat wie net mei sin’, reauntet se. 

Dat wol oarreheit net oan. ‘Oele!’ seit er.    
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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.	LinKk	hat	der	 ien	

betocht.	 It	 Fryske	wurd	 foar	 it	 Ingelsk/Nederlânske	

wurd	‘hashtag’	moat	trefstek	wurde.	

Hast	 ek	 sa’n	 orizjineel	 nij	 F
rysk	 wurd?	 Twitterje	 @

linkkmagazine! Wa wit fynst dyn wurd werom yn 

LinKk	3!
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YNHâldYNHâld Hoi LinKk lêzers,
Famylje	en	freonen.	Dat	binne	de	wichtichste	persoanen	yn	
dyn	libben,	of	net?	Yn	myn	libben	teminsten	wol.	Wat	soe	ik	

sûnder myn leave heit en mem, myn fantastyske broers en myn 
gesellige	 freonegroep	moatte?	 Ik	bin	hiel	wiis	mei	harren.	Reden	

genôch om as tema foar dizze LinKk ‘Famylje en freonen’ te 
kiezen!

Op	side	4	stiet	in	ynterview	mei	Lotte,	Femma,	Mayke	en	Sanne.	
Sy hawwe har biologyske famylje eins noait kend, want se binne 
adoptearre.	 Se	 beskôgje	 harren	 Fryske	 adopsjefamylje	 as	 echte	
famylje.	Fraachje:	bisto	thús	de	âldste,	de	middelste	of	de	jongste?	
Of	 iennichst	bern?	 It	 plak	datsto	 yn	 jim	húshâlding	 ynnimst,	
seit	nammentlik	wat	oer	dy	as	persoan.	Wat?	Dat	kinst	lêze	op	
side	6.	Ek	bekende	stripfigueren	hawwe	famylje	en	freonen.	Sa	
binne	Kwik,	Kwek	en	Kwak	broerkes.	En	Suske	en	Wiske	binne	
broer	en	sus.	Teminsten	dat	tocht	ik	altyd.	Mar	dat	is	dus	net	
sa!	Hoe’t	ik	dat	wit?	Ik	ha	it	artikel	op	side	16	lêzen.		

Nijsgjirrich	 wurden?	 Blêdzje	 gau	 fierder.	 Ik	 winskje	 dy	 in	 protte	
lêswille	mei	dizze	freonlike	en	familiêre	LinKk!	

Marrit de Schiffart

Nûmer 2
jiergong 13 
novimber 
2012

Abonnemintspriis 2012-2013: 

Losse abonneminten à 6 nûmers: € 13,00

Kollektive abonneminten:  

	 2	o/m	5:	 €		11,00	 it
	abonnemint

	 6	o/m	10:	 €		10,00	 i
t	abonnemint

	 11	o/m	15:	 €		 9,00	 i
t	abonnemint

	 16	o/m	20:	 €		 8,00	 i
t	abonnemint

	21	en	mear:	 €		 7,00	 it	abonn
emint

Taalsintrum Frysk Omrop Fryslân
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FeRstival, de Fryske foardrachtswedstryd foar learlingen 
op	de	middelbere	skoallen	bestiet	70	jier.	En	dat	moat	fierd	wurde!	
Dêrom	hat	de	organisaasje	fan	it	FeRstival	in	wedstryd	betocht.	

Wa makket it moaiste filmke by in gedicht? 
Bisto	 altyd	 oan	 it	 YouTube’en?	Mei	 oare	 wurden:	 kinsto	 in	 leuk	 filmke	
meitsje?	Doch	dan	mei!	Hoe?	Dat	is	simpel:	sykje	in	Frysk	gedicht	út.	Meitsje	
dêr	allinne	of	yn	in	groepke	in	alderbalderst	moai	filmke	by.	Set	dyn	filmke	
op	YouTube	en	stjoer	de	url	foar	1	desimber	nei	info@taalsintrum.nl.	Ferjit	
net	 om	 dyn/jim	 kontaktgegevens	 en	 skoalle	 yn	 it	mailtsje	 te	 setten.	 In	
fakkundige	sjuery	nominearret	3	filmkes.	Dy	filmkes	wurde	op	15	desimber,	
by	de	finale	fan	FeRstival	yn	it	Posthuis	Theater	yn	Hearrenfean,	oan	it	
publyk	presintearre.	It	publyk	bepaalt	de	winner!
De	winner(s)	krije/krijt	net	allinne	de	ivige	rom,	mar	ek	foar	€	100,-	oan	
bioskoopbonnen! 

PS O ja, goed om tinke: it filmke mei net langer as 4 minuten wêze. En it gedicht 
moat yn it filmke te hearren óf yn elk gefal (yn letters) sichtber wêze.

In wierheid as in ko
Mannichien moat dea wêze om

 libben foar ús te wurden. 

UT ’E ALDE DOAZE

>

Ynhâld	en	LinKke	Saken
Nijtsjes	foar	en	oer	skoallen
Wy binne adoptearre
Ynterview mei Lotte, Femma, Mayke en Sanne
Spultsje dwaan?
Download	de	app	‘Hoe	is	‘t	mei	de	holle?’
Âldste/middelste/jongste/iennichste
Wat	seit	dyn	posysje	yn	‘e	húshâlding	oer	dy?
In les yn biology
Koart ferhaal
LinKke Siden
Nijs	oer	de	stjerren 
Renske Loves Lady Gaga
Lês	it	ferhaal	fan	dizze	superfan
Josien is into swimmen
In sportportret
Freonen foar it libben
Bekende	stripfreonen
Figurearje yn in tv-searje
Sanne	en	Elbrich	yn	De	geheimen	van	Barslet
Lekker belangryk!
Strip
F-terside 
Oer games, muzyk, ynternet en films

Win € 100,- oan 
bioskoopbonnen! Der	wurdt	al	jierren	oer	

praat: Ljouwert moat kulturele 

haadstêd	 fan	 Europ
a	 wurde	 yn	

2018.	 Teminsten,	 dat	 wolle	 de	 bestjoerders	
fan	 Fryslân	 en	

Ljouwert.	Guon	Friezen	fine	it	in
	freeslik	stom	idee,	oaren	binne	

just	wyld	entûsjast.	Wat	fynsto?	Soe	it	goed
	wêze	as	Ljouwert	himsels	

ris goed yn de etalaazje sette? Of is it weismiten jild om safolle nije 

kulturele aktiviteiten op te setten?  

Yn	 elk	 gefal,	 foar	 d
e	 organisaasje	 fan	 L

jouwert	 2018	 komt	 der	

ynkoarten	 in	 hiel	 b
elangryk	 momint.	 Sy	 stride	 no	 no

ch	 tsjin	

fjouwer	oare	Nederlânske	stêden	om
	de	titel.	Alle	stêden	hawwe	

harren plannen presintearre en no is it oan de sjuery om twa 

út	 te	 kiezen	 dy’t	 har
	 plannen	 fierder	 útw

urkje	meie.	 Op	 30	

novimber	 wurdt	 bekend	 watfoar	 twa	 stêden	 dat	 binne
:	

Utrecht,	 Den	 Haag,	 Maastricht,	 Eindhoven
	 of	 ús	 eigen	

Ljouwert.	

As wy trochgeane, is it dus noch hieltyd net wis oft 

wy	 it	 ek	 echt	wurde.	Dan	 giet	 de	 striid	 noc
h	 in	

jier	langer	troch!	De	definitive	seleksje	f
an	dé	

kulturele	 haadstêd	 f
an	 2018	 wurdt	 pas	

bekend	makke	yn	oktober	2013
.				

Ljouwert kulturele 

haadstêd fan Europa?!

Oarreheit: opa

Gânzebrievje: ganzeborden

Ferplakke: verplaatsen • Goes: gans 

Immen geanich meitsje: iemand kwaad maken

Skelmje: vals spelen • Balte: schreeuwen

Skrilje: schrikken • Smite: gooien

Mei sin: expres • Reauntsje: murmelen

It wol him net oan: hij gelooft het niet

Oele: larie

folgje LinKk magazine online



Spulregels 
De regels fan it spultsje binne simpel. Elk 
team moat binnen in bepaalde tiid wurden 
omskriuwe sûnder dêrby it wurd of de 
ferbeane wurden te brûken. It team dat de 
measte wurden riedt, wint.  

Foarbyld foar 2 teams fan elk 2 spilers: 

Team 1 begjint. It is de bedoeling dat ien fan 
de spilers de telefoan pakt, syn strafpunten 
swiped en de wurden op it skerm sjen lit oan 
it oare team. Syn teamgenoat mei de wurden 
net sjen, want hy moat de wurden riede.

Op it skerm steane fjouwer wurden. Bygelyks 
‘Dokkum’, ‘De Hûnekop’, ‘scooter’ en ‘112’. De 
spiler dy’t de wurden útlizze moat, krijt dêrfoar 
30 sekonden. De skoare is ôfhinklik fan it tal 
goed rieden wurden en it tal strafpunten. Dy 
wurde fan elkoar ôflutsen.

Dêrnei is team 2 oan ‘e beurt. Sy dogge itselde. 
In simpel spultsje dus, mar wol leuk! De app 
biedt noch mear mooglikheden, bygelyks de 
ferdûbeler, de iepen fraach (dy’tst as team 
beäntwurdzje moatst) en ferbeane wurden. 
Mar dêr komst fansels achter sadree’tst oan 
it spyljen bist.   

Lotte
3e klasse

Femma
groep 8

Mayke
2e klasse

Sanne
groep 6

Hasto se allegearre op in rychje? Of spoarsto net? 

Sykje it út mei de game ‘Hoe is ’t mei de holle?’ 

Dat is in nij spultsje dat no fergees te krijen is 

yn de App Store en Marketplace. Set de game op 

dyn telefoan, foarmje teams mei dyn freonen 

of famylje en… play! Hilariteit garandearre! 

‘Hoe is ’t mei de holle?’ is in spultsje datst yn real life spilest, 
mar	wol	mei	behelp	fan	in	app.	Handich,	want	dy	hast	altyd	by	
dy.	Kinst	it	dus	oeral	spylje:	thús	mei	dyn	famylje,	op	skoalle	
mei	klasgenoaten	of	yn	‘e	kroech	mei	freonen.	De	app	wurket	
op	sawol	Android-	as	Apple-telefoans.

‘Hoe is ’t mei de holle?’ leveret de meast hilaryske tafrielen 
op.	De	app	kin	in	saai	jierdeifeestje	alhiel	opfleurje	dus.	Wêr	
wachtest noch op? Speule maaarr! 

PS	Miskien	ek	wat	foar	yn	‘e	klasse?	Hiel	ferantwurde	hear,	
want	 de	 app	 is	 yn	 it	 Frysk	 én	 ûnderdiel	 fan	 de	 kampanje	
Geweld	is	niet	Oké.	Asto	dat	no	tsjin	dyn	dosint	seist,	kinne	
jim moai spulje yn ‘e les!

Spultsje dwaan?

Hoe is ’t 
mei de 
holle?

wy binne
Lotte, Femma, Sanne en Mayke

Wenplak: 
Sint-Anne

Bertelannen: 
Sina en Haïti

Skoalle Mayke en Lotte: Ulbe van Houten 

 
yn Sint-Anne

Skoalle Femma en Sanne: Slotschool 

 
yn Sint-Anne

Wa binne jimme?
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Femma wit noch it measte fan har 
bertelân.	‘Ik	wie	7	doe’t	ik	yn	Sint-Anne	
kaam.	Ik	siet	yn	Haïti	yn	in	bernetehûs	
om’t	myn	mem	hiel	earm	wie.	Yn	it	tehûs	
wie	 in	 jong	 famke	 dêr’t	 ik	 foar	 soarge	
as	 wie	 it	 myn	 suske.	 Om’t	 wy	 safolle	
byinoar wiene, ha se frege oft ik mei har 
mei	mocht	nei	Nederlân.’	Dat	woene	de	
heit en mem fan Sanne wol, en sa kaam 
ek	Femma	nei	Fryslân.

Femma en Sanne kamen net yn 
in	 leech	 hûs.	 Heit	 en	 mem	 hiene	
Mayke	 en	 Lotte	 út	 Sina	 doe	 al	
adoptearre en se ha ek noch trije 
soannen.	Lotte	wie	der	as	earste,	
se	 kaam	 nei	 Nederlân	 doe’t	 se	
hast	 fjouwer	wie.	 ‘Op	 skoalle	 ha	
se it doe in wike lang oer Sina 
hân.	 Sels	 wit	 ik	 dêr	 neat	 mear	
fan.	Sokke	earste	wiken	moatst	
ek	safolle	ûnthâlde!’	

‘De	taal	leare,	giet	eins	fansels’,	
seit	Sanne.	‘Yn	it	begjin	dochst	
oaren	nei,	dat	is	wol	sa	maklik.	
As in oar yn ‘e hannen klapt, 
dan	dochst	dat	ek.	Fan	
myn	eigen	taal	(op	
Haïti	 prate	 se	

Frânsk)	wit	 ik	neat	mear.’	Ek	de	suskes	
fan Sanne prate net in wurd Sineesk 
of	 Frânsk.	 De	 taal	 is	 dus	 net	 hingjen	
bleaun, mar se ha noch wol oantinkens 
út	it	oare	lân	en	de	klean	fan	doe’t	se	hjir	
kamen.	En	Femma	krijt	noch	ien	kear	yn	
’t jier foto’s fan har biologyske mem en 
broer.

De	fammen	krigen	yn	Fryslân	allegearre	
in	oare	namme.	Katiana	waard	Femma	
en	 Nancy	 waard	 Sanne.	 De	 echte	
nammen	steane	noch	wol	yn	it	paspoart.	
Fan heit en mem meie de famkes as se 16 
binne	in	namme	kieze.	Mayke	wit	it	wol.	
‘Ik sil never noait net myn echte namme 
brûke.’	Neffens	Sanne	hat	Mayke	in	hiel	
nuvere	namme...	As	it	oan	de	famkes	leit,	
binne hûd, hier en de aparte nammen 
yn it paspoart it iennige wat oan harren 
ôfkomst	 tinken	docht.	Fierder	binne	 it	
gewoan	Friezen.

Tekst: M
arrit de Schiffart, byld: M

ediaheads

Tekst en byld: A
tsje de V

ries

Hoe’t it is om adoptearre te 
wêzen? Neat bysûnders sizze 
dizze ‘ervaringsdeskundigen’ 
út Sint-Anne. It like 
LinKk just wol spesjaal 
om adoptearre te wêzen 
en dus sochten wy in 
adoptearre jonge of famke. 
Wy fûnen der fjouwer. 
Yn ien húshâlding! Se binne 
berne yn Sina en Haïti 
en wenje no alle fjouwer 
yn Fryslân. Mar dat is 
dus, sa sizze de fammen, 
hielendal net bysûnder…

Wy binne 
adoptearre!

Tsjek foar mear ynfo 

www.hoeistmeideholle.nl.	

En sjoch ek op de Facebook-

side fan ‘Hoe is ‘t mei de holle?’



Tekst: M
arrit de Schiffart

De âldste...
As	 âldste	 dochst	 alles	 as	 earste:	 nei	
de middelbere skoalle, stappe, te let 
thúskomme,	 sûnder	 âlders	 op	 fakânsje	
en	neam	mar	op.	Oer	‘nije’	dingen	moatst	
thús	faak	in	striid	leverje,	want	foar	dyn	
âlders	is	it	ek	de	earste	kear.		

Foardielen:
It	 moaie	 oan	 de	 âldste	 wêzen	 is	 datst	
learst hoe’tst advys jaan moatst: do 
fertelst dyn broerke of suske ommers 
faak	 hoe’t	 se	 dingen	 oanpakke	moatte.	
Fierder nimst ek faak de lieding en 
hast	 in	 soad	 ferantwurdlikheidsgefoel.	
Handich, want dy eigenskippen kinne 
dy letter yn dyn wurk goed fan pas 
komme.	 In	 protte	 âldsten	 krije	 letter	
faak	in	liedingjouwende	funksje.	

Neidielen:
Bern	 dy’t	 de	 âldste	 binne,	 fiele	 har	
somtiden	 wol	 híél	 ferantwurdlik.	 Do	
fynst	 it	 dan	 ek	 lestich	 om	 út	 ‘e	 bân	
te springen en ris in kear goed keet 
te	 skoppen.	 Do	 hast	 ek	 konstant	 it	
gefoel datst foldwaan moatst oan de 
ferwachtingen	fan	dyn	âlders.		

De middelste...
As	middelste	bist	in	tuskenpersoan.	Do	
bist	 de	 brêge	 tusken	 de	 oare	 bern.	 As	
der rûzje yn ‘e is famylje, bisto dejinge 
dy’t	der	tusken	komt	en	de	boel	delbêdet	
(sussen).	De	middelste	 is	meastal	ek	de	
stilste	fan	‘e	húshâlding.	Lestich	bist	net	
faak.	Do	bist	mear	in	‘modelbern’.	

Foardielen:
As middelste bisto hiel goed yn it 
oanfielen	 fan	 de	 sfear.	 Do	 besikest	 de	
sfear	altyd	goed	te	hâlden	en	wolst	dat	
minsken	 yn	 harmony	 libje.	 Bemiddelje	
is ien fan dyn sterkste punten! In protte 
middelsten komme letter yn beroppen 
wêrby’t	 dy	 eigenskip	 fan	 pas	 komt.	 Se	
wurde	bygelyks	dosint	of	politikus.	

Neidielen:
Do	 bist	 as	 middelste	 wol	 hiel	 bot	 mei	

Âldste     middelste    jongste    iennichst bern
Fraachje: bisto thús de âldste, de middelste of de 

jongste? Of bist iennichst bern, want dat kin fansels 

ek noch. Anyway, it plak datsto yn jim húshâlding 

ynnimst seit wat oer dy as persoan. Teminsten 

dat sizze se. Lês fierder en ûntdek wat der oer 

dyn posysje sein wurdt. Pasto yn it plaatsje? 

oaren	dwaande.	Fregest	dy	konstant	ôf	
oft	oaren	it	wol	nei	har	sin	hawwe.	Dat	
giet	soms	te’n	koste	fan	dysels.	Do	fynst	
it bygelyks ek lestich om by oaren dysels 
te	wêzen.	

De jongste...
As jongste bist faak in bytsje bedoarn 
(verwend).	Dyn	âlders	litte	dy	folle	frijer	

as	de	âldere	bern.	Dyn	
broers of sussen 

hawwe al om alle 
‘nije’ dingen 

rûzje	makke	en	dêr	hawwe	dyn	âlders	by	
dy	gjin	sin	mear	oan.	Do	hoechst	dy	eins	
nearne soargen oer te meitsjen, want 
alle	 oare	 famyljeleden	 passe	 op	 dy.	 Do	
stiest	eins	hiel	frij	yn	it	libben.		

Foardielen:
Do	 krijst	 superfolle	 frijheid	 fan	 dyn	
âlders.	 Do	 meist	 faak	 mear	 as	 dyn	
broers	of	sussen.	Let	thúskomme	fan	it	
stappen is gjin probleem en as jongste 
krijst	 faak	ek	mear	bûsjild	 as	de	 âldere	
bern.	 Omdat	 dyn	 âlders	 en	 broers	 en	
sussen dy altyd berskerme hawwe foar 

rottichheden, hast in protte fertrouwen 
yn	 oare	 minsken.	 As	 jongste	 bist	 faak	
ek	kreatyf.	Dat	kinst	 letter	goed	brûke,	
want jongsten komme faak yn kreative 
beroppen	terjochte.	

Neidielen:
Do	 hoechdest	 dy	 noait	 echt	 yn	
te	 spannen	 om	 wat	 te	 berikken.	
Dêrtroch	 hast	 miskien	 net	 safolle	
trochsettingsfermogen.	 Dat	 kin	
letter	 wolris	 lestich	 wurde.	 In	 protte	
jongsten hawwe wat tefolle fertrouwen 
yn	 ‘e	 wrâld.	 Se	 hawwe	 net	 folle	
ferantwurdlikheidsgefoel en sjogge gjin 
gefaar.		
 

Iennichst bern...
As	 iennichst	 bern	 fielst	 dy	 thús	wolris	
allinne.	 Dyn	 âlders	 dogge	 hiel	 goed	
harren	bêst	om	it	thús	leuk	te	meitsjen	
en	dy	 tefreden	 te	hâlden.	Undertusken	
dreamsto wolris oer it hawwen fan in 
broer	of	suske.	Bern	dy’t	thús	iennichst	
bern	binne,	hawwe	faak	húsdieren.	

Foardielen: 
Do	hast	 noait	 in	 tekoart	 oan	 oandacht	
en	leafde.	Dyn	âlders	steane	24/7	foar	dy	
klear.	Do	hoechst	net	 te	konkurrearjen	
mei	 broerkes	 of	 suskes.	 As	 iennichst	
bern krijst alle romte om te dwaan 
watsto	 wolst.	 Dêrtroch	 stiest	 sterk	 yn	
dyn	skuon.	As	iennichst	bern	hast	sterk	
de	 winsk	 om	 goed	 te	 prestearjen.	 Do	
fynst it ek net slim om hurd te wurkjen 
om	wat	 te	berikken.	Minsken	dy’t	 thús	
iennichst bern wienen, krije letter dan 
ek	faak	in	goede	baan.	

Neidielen:
Do	 fynst	 it	 soms	 net	 leuk	 asto	 de	
oandacht	 net	 krijst.	 Dêrtroch	 kinst	
somtiden	wat	koartôf	reagearje.	Do	fynst	
it faak lestich om mei leeftiidsgenoaten 
om	 te	 gean.	Do	bist	 ommers	wend	oan	
folwoeksenen.		
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Tekst: A
ns W

allinga

‘… Vandaag gaan we het hebben over de klasse van de 
zoogdieren. Een interessante en bekende groep van het 
dierenrijk, omdat de mens ook hiertoe wordt gerekend …’
De	 dosint	 lit	 tagelyk	 ferskillende	 ôfbyldingen	 op	 it	
digiboerd	 sjen.	Van	Dahlen	 fertelt	mei	 passy	 oer	 syn	
grutte	leafde,	de	natuer.	Hy	lit	ek	faak	de	prachtichste	
filmkes	 sjen.	Biologylessen	 fan	him	binne	noait	 saai.	
Oandachtich	 harket	 A2a	 nei	 de	 entûsjaste	 dosint.	
Utsein	Jildou.	Yn	har	holle	draait	de	film	dy’t	him	dizze	
wike	by	har	thús	ôfspilet	en	dat	is	gjin	moaie	film.	Nee,	
it	is	earder	in	nachtmerje.

Moandei	 wie	 Jildou	 om	 kertier	 foar	 fjouweren	 út	
skoalle	thúskaam	en	fûn	se	har	heit	mei	de	hannen	oan	
‘e	holle	oan	de	keukenstafel.	Frjemd,	tocht	se,	want	har	
heit	is	op	moandei	altyd	pas	nei	seizen	thús.	
Se	seach	dat	har	heit	skrok	doe’t	se	de	keamer	ynkaam.	
Doe	 stroffelen	 de	 fragen	 by	 Jildou	 oerelkoar	 hinne:	
‘Wat	is	der?	Wêrom	sit	heit	hjir?	Is	der	wat	slims	bard?	
Wêr	is	mem?’	
‘Nee,	der	is	neat,	nee,	wier	net.	En	mem	is	nei	buorfrou	
Hanneke.’	Mei	dat	har	heit	dat	sei,	stapte	er	op	har	ta	
en	joech	har	in	tút	op	it	hier	en	rûn	nei	bûten	ta.	Jildou	
wie	ferbjustere	op	in	stoel	delploft.	Se	hearde	fiif	tellen	
letter	de	auto	fan	it	hiem	ôf	riden.

‘… Zoogdieren verschillen veel van grootte. Het grootste 
zoogdier is de blauwe vinvis. Volwassen exemplaren 
kunnen een maximale lengte van ongeveer 33 meter en een 
gewicht van 170 ton bereiken. Om een idee van de grootte 
te hebben: de tong van de blauwe vinvis is net zo groot als 
een olifant en weegt ongeveer 2 ton …’ 
Van	Dahlen	is	hjoed	wer	goed	op	dreef.	Mei	hannen	en	
fuotten	makket	er	in	show	fan	syn	les.	

Sûnder	dat	se	it	wol,	giet	de	film	yn	har	holle	fierder.	
Har mem wie in kertier letter troch de efterdoar der yn 
kaam.	Jildou	seach	dat	se	begûlde	eagen	hie.	
‘Mem,	wat	is	hjir	te	rêden?’
‘Neat’,	hie	har	mem	har	tablaft.
‘Ja,	meitsje	dat	de	kat	wiis.	 Ik	bin	net	efterlik!’	 It	hie	
wanhopich	klonken.	
‘Jildou,	no	net.	Asjeblyft!	Ik	ha	no	eefkes	gjin	ferlet	fan	
dyn	fragen.	Dit	binne	saken	foar	folwoeksenen.	Ik	kin	
ek	 neat	 fertelle.	 As	 der	wat	 te	 fertellen	 falt,	 bisto	 de	
earste	dy’t	 it	 te	hearren	krijt.’	De	eagen	fan	har	mem	
seine	dat	 se	mar	better	net	 fierder	 gean	koe.	Dit	wie	
serieus.	
‘Saken	foar	folwoeksenen?	No,	dan	sykje	 jim	it	dochs	
lekker	sels	út’,	koe	se	net	litte	om	te	sizzen	en	lilk	en	
fertrietlik	wie	se	nei	har	keammerke	tagien.	
Doe’t	 se	 op	 har	 bêd	 lei,	 wie	 se	mei	 harsels	 oan.	Wat	
moast	se	hjir?	Wat	barde	der?	Hiene	har	âlders	rûzje?	

Giene se fallyt? Hie sy wat ferkeards dien? Tûzen-en-
ien	fragen	skeaten	har	troch	de	holle.
Dy	 jûns	 ûnder	 it	 iten	 sieten	 se	mei	 har	 trijen	 oan	 ‘e	
tafel.	Har	lytse	broerke	hie	it	heechste	wurd	en	fertelde	
hûndertút	oer	wat	er	dy	dei	op	skoalle	belibbe	hie.	Har	
mem	prikte	mei	de	foarke	wat	yn	‘e	ierappels	om.	

‘… en het kleinste zoogdier is de varkensneusvleermuis. 
Het diertje is tussen de 29 en 33 millimeter en is daarmee 
ongeveer even groot als een hommel. Vandaar dat ze in het 
Engels ook wel bumblebee bat genoemd worden …’ 
Pas	nei	njoggenen	wie	har	heit	der	wer.	Doe’t	er	deryn	
kaam, seach er Jildou har mem oan en luts oan ‘e 
skouders.	‘Ik	wit	it	ek	net	mear’,	klonk	it	mismoedich.
Jildou	kaam	oerein.	 Snausk	 sei	 se:	 ‘Ik	ha	 it	wol	 yn	 ‘e	
gaten,	hear,	 ik	bin	hjir	 tefolle.	 Ik	gean	nei	boppen	ta,	
dan kinne jimme it moai ha oer saken dy’t allinne 
folwoeksenen	oangeane.’	Foardat	har	heit	of	mem	wat	
sizze	koe,	hie	se	de	doar	al	tichtslein.	

‘… De meest voorkomende samenlevingsvorm onder 
zoogdieren is de gesloten groep, waarin zowel mannetjes 
als vrouwtjes leven. Deze samenlevingsvorm komt onder 
andere voor bij bavianen en ratten. Het meest dominante 
dier is meestal de leider van de groep en heeft het recht om 
te paren …’

Justerjûn siet Jildou op har keammerke doe’t har mem 
har frege oft se efkes nei ûnderen ta komme woe, want 
se	moasten	har	wat	fertelle.	It	hert	sloech	har	yn	‘e	kiel	
doe’t	 se	 oan	 ‘e	 tafel	 sitten	 gie.	Har	heit	wie	úteinset:	
Uhhh,	jaaa,	wy	moatte	dy	dus	wat	fertelle...’
It duorre Jildou fierstente lang: ‘Geane jimme byinoar 
wei?’  
‘Nee,	nee,	wy	net,	mar	pake	en	beppe	wol’,	sei	har	mem.
‘Pake	 en	beppe?’	 it	 klonk	 ferbjustere.	 Jildou	wist	net	
wat	se	hearde.	
‘Ja, beppe hat juster oan pake ferteld dat se twa moanne 
lyn	har	âlde	jeugdleafde	tsjinkommen	wie	en	dat	se	mei	
dy	man	fierder	wol’,	lei	har	heit	út.

Van	Dahlen	rattelet	fierder	mei	syn	útiensetting:
‘… Bepaalde soorten zoogdieren, zoals gibbons, bevers, 
wolven en jakhalzen, leven het gehele jaar door in 
paarverband. Enkel het ouderpaar heeft binnen de groep 
het recht om zich voort te planten. Deze paren zijn over het 
algemeen monogaam, maar ‘vreemdgaan’ komt geregeld 
voor …’

Ja,	 it	 is	 Jildou	 dúdlik	 wurden:	 minsken	 binne	 sûch-
dieren.	
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Shakira swier
Shakira swier! Ja wier… Sjongeres Shakira en har 
man Gerard Pique ferwachtsje harren earste berntsje. 
Gerard is in Spaanske fuotballer. Hy is hiel wiis mei 
it prachtige nijs. ‘Ik kin net wachtsje om straks echt 
heity te wurden!’ Shakira hat daliks besletten dat 
se in break fan it sjongen nimt. ‘Ik wol graach it 
belangrykste op it earste plak sette. En dat is fansels 
dat ik no in lytse baby yn ’e búk ha. Oare dingen moatte 
efkes wachtsje.’ Mei dy oare dingen bedoelt se ûnder 
oaren ‘The Voice of America’. No’t Christina Aguilera 
net langer sjuerylid is by The Voice, soe Shakira it 
stokje oernimme. Dat kin noch hieltyd wol, se docht 
allinnich net mei oan de promoasje fan de show. Mar 
se sil nei alle wierskynlikheid wol mei har dikke búk 
op ien fan de stuollen sitte yn it nije seizoen. Leuk sis! 

O, o, it kin ek noait gewoan… Dat Chris Brown losse 
hantsjes hie, dat wisten wy al. Mar dat er se net 
allinnich brûkt om Rihanna klappen te jaan, wisten wy 
noch net. Chris hat no yn in club fochten mei sjonger 
Drake. De twa binne oanjûn by de plysje troch model 
Romain Julien, dy’t by it gefjocht ferwûne rekke. Drake 
en Chris moatte no foarkomme by de rjochter. It rûn 
út ‘e hân doe’t de twa wurden krigen om Rihanna. Sy 
hawwe nammentlik beide in relaasje mei de sjongeres 
hân en dat soe de oanlieding west ha fan dizze gaos. 
Doe’t de twa meielkoar op ‘e fûst gienen, die de hiele 
club gesellich mei. Der waard sels goaid mei glês en 
Romain hat dêrom in pees dwerstroch en ferwûningen 
oan syn gesicht. Bin benijd hoe’t dit ôfrint. Hooplik 
krijt Chris Brown straf. Alhoewol, guon minsken leare 
it noait…

Lady PukeGa
Jim witte… By Lady Gaga moat it altyd wer oars. 
Se betinkt it iene nei it oare útsinnige plan. Mar 
wat der yn har lêste show barde, wie hooplik net 
fan tefoaren betocht. Wylst se út har dak gie op it 
poadium, draafde se ynienen nei de râne fan it dekôr 
om te spuien. Oeps! Se hope noch dat gjinien it sjoen 
hie. Op Twitter skreau se: ‘Dat wie funny! Tsjek my: 
Lady PukeGa docht it Swanne-kots-Mar’. Gaga is net 
de iennige dy’t spuit by in optreden, it oerkaam ek 
Justin Bieber. Lekker, silst mar yn it publyk stean. 
Wer ris wat oars as in hân fan dyn idoal krije. Dan 
sizze se altyd: ‘Dy waskje ik noait mear!’ Soest dat ek 
sizze ast sa’n ûngelokje oer dyn holle krijst? 

Eva Simons 
superstjer
Eva Simons kenne jim allegear wol. 
Sy is dy sjongeres mei dy supercoole 
reade hanekam. Se sjongt mei yn alle 
grutte dancehits fan dit momint. 
Se wurke mei LMFAO, Afrojack en 
Will.I.Am. ‘This is Love’ stiet no op 
nûmer 1 yn de UK Charts. Eva Simons 
is dus ûndertusken wrâldferneamd! 
Mar witte jim wol dat Eva gewoan út 
Nederlân komt? En boppedat is se de 
nije freondinne fan DJ Sidney Samson. 
Super leuk! Eva is berne yn Amsterdam. 
Se komt út in hiele muzikale famylje. 
Har pake is de ferneamde akkordeonist 
Johnny Meijer. Simons is begûn mei 
muzyk troch pianolessen te nimmen. 
Op har trettjinde hie se al har earste 
platekontrakt! Us Eva is in superstjer!

Jersey Shore wie de grutte foargonger fan Oh Oh Cherso, 
mar dan yn Amearika. In grutte groep Italiaansk-Ingelske 

jonges en famkes wennen yn ien hûs oan de kust fan 
New Jersey. De reality-show wie hast alle dagen te 
sjen op MTV. No’t de show foarby is en sa’n tûzen kear 
werhelle is op tv, sille Snooki & JWoww in nije reality-
show meitsje. Yn dy searje sille de fammen oan it grutte 

aventoer fan folwoeksen wurde, begjinne. JWoww’s 
relaasje wurdt nammentlik serieuzer en Snooki rekket 
yn ferwachting! Lytse famkes wurde grut! Mar mei 

The Situation giet it net goed: hy sit yn in ôfkickklinyk 
foar syn drugsprobleem, mar dat hat noch gjin fertuten 
dien… Yn de nije searje komst ek de âlde freonen út Jersey 
Shore tsjin!

P!nk yn Nederlân
P!nk komt nei Nederlân! Op freed 19 april sil de 
sjongeres yn de Ziggo Dome yn Amsterdam har 
konsert jaan. P!nk stiet bekend as de artyst mei de 
moaiste live acts fan har generaasje. Mei har toer yn 
2009 en 2010 song se foar in publyk fan 2,9 miljoen 
minsken by 194 optredens. De 26 optredens yn 
Europa steane no fêst en se sil no begjinne mei 25 
konserten yn de Feriene Steaten. Har nije album ‘The 
Truth About Love’ stie daliks op nûmer 1 by iTunes. 
Dit is alwer har 6e album. Fan har single ‘Blow Me 
(One Last Kiss)’ binne der yn de earste wike al mear 
eksimplaren ferkocht as fan al har eardere hits. P!nk 
is going strong!

Jersey Shore wie de grutte foargonger fan Oh Oh Cherso, 
mar dan yn Amearika. In grutte groep Italiaansk-Ingelske 

aventoer fan folwoeksen wurde, begjinne. JWoww’s 

The Situation giet it net goed: hy sit yn in ôfkickklinyk 
foar syn drugsprobleem, mar dat hat noch gjin fertuten 
dien… Yn de nije searje komst ek de âlde freonen út Jersey 
Shore tsjin!

Eva Simons 

Shakira swier! Ja wier… Sjongeres Shakira en har 

Jim witte… By Lady Gaga moat it altyd wer oars. 
Se betinkt it iene nei it oare útsinnige plan. Mar 
wat der yn har lêste show barde, wie hooplik net 
fan tefoaren betocht. Wylst se út har dak gie op it 

O, o, it kin ek noait gewoan… Dat Chris Brown losse O, o, it kin ek noait gewoan… Dat Chris Brown losse 
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goed,	want	it	wie	kâld.	Wy	hiene	in	hiel	
soad	klean	en	âlde	tekkens	meinommen,	
mar	dat	holp	net	echt.	Gelokkich	wie	it	
hiel	 gesellich	 mei	 alle	 oare	 fans.	 Der	
hong in leuke sfear!
Doe’t	 de	 seal	 de	 oare	 deis	 iepengie,	
sprinten	 wy	 nei	 it	 poadium.	 De	 earste	
ring om it poadium hinne neamt Lady 
Gaga	 de	 ‘Monsterpit’.	 Dêr	 steane	 de	
echte	fans.	Wy	dus	ek.	Wy	stiene	op	de	
twadde rige!

Wie it in bysûnder konsert?
Ja,	 hiel	 bysûnder!	 Dat	 kaam	 foaral	
ek troch it kadootsje dat ik foar Gaga 
makke	 hie.	 Dat	 wie	 in	 âld	 wyt	 T-shirt	

fan	ús	heit	dy’t	ik	pimpt	hie.	Ik	hie	it	wat	
ferknipt	en	der	wietplanten	opstrutsen.	
Ik goaide it op it poadium en doe pakte 
Gaga	it.	En	dat	wylst	der	echt	in	hiel	soad	
kadootsjes op it poadium goaid waarden! 
Se	hat	 it	 shirt	 in	pear	nûmers	oan	hân	
en ek nei de tiid backstage droech se it 
noch.	It	ferhaal	giet	dat	se	it	dy	jûns	ek	
noch oan hie doe’t se Amsterdam yngie, 
mar	dat	wit	ik	net	seker.	It	is	fansels	wol	
hiel	fet	dat	Gaga	myn	shirt	oan	hân	hat!	

Wietplanten? Hoe komst dêr no by?
Nederlân	stiet	yn	it	bûtenlân	bekend	as	
it	 lân	 fan	de	drugs.	Dit	T-shirt	wie	dus	

tagelyk	ek	 in	Nederlânsk	 sûvenir.	En	 it	
moast fansels op syn Gaga’s, wol wat 
provosearjend.	Fandêr	dy	wietplanten.						

En no, baalst net dat de 
konserten foarby binne?
Ja, ik foel nei dy twa konserten echt efkes 
yn	in	gat.	Ik	hie	der	sa	lang	nei	útsjoen!	
Mar gelokkich is it neigenietsjen ek 
leuk! Gaga toert no troch Amearika, dus 
se	komt	earst	net	wer	yn	Nederlân.	Har	
nije	CD	komt	yn	2013	út.	Dat	 is	wer	 in	
hichtepunt	dêr’t	ik	nei	útsjoch!	

Ferrekte senuweftich 

wie se. Ja, wat wolst. Se 

is in superfan fan Lady 

Gaga en no soe se har 

yn it echt sjen! Renske 

Kalsbeek (15) út Grou gie 

net ien, mar twa kear nei 

it konsert fan Lady Gaga 

yn Amsterdam. Se is dus 

echt in Little Monster. 

Hoe lang bisto al gek fan Lady Gaga? 
Sûnt	31	desimber	2009.	Dy	âldjiersnacht	
sliepten myn freondinnen Marita en 
Frieke	 by	my.	Wy	 beseagen	 filmkes	 op	
YouTube en doe kaam der in klip fan 
Lady	Gaga	 foarby.	Dy	klip	 sloech	 yn	 as	
in	 bom!	 Doe’t	 wy	 noch	 mear	 filmkes	
beseagen, wisten wy it seker: Lady Gaga 
is geweldich! Fan doe ôf wiene wy Little 
Monsters.	Sa	neamt	se	har	fans.		

Wêrom is Gaga sa leuk?
Ik	 fyn	 yn	 earste	 ynstânsje	 foaral	 har	
muzyk	 moai.	 Mar	 ek	 har	 manier	 fan	
dwaan	is	leuk	en	de	klean	dy’t	se	oan	hat.	
Se is gewoan in stylikoan! Fierder fyn 
ik de boadskip dy’t se har fans meijout 
moai.	Se	seit	dat	wy	ússels	wêze	moatte.	
It	 makket	 net	 út	 wa’tst	 bist,	 elkenien	
is	 unyk.	 En	 elkenien	 hat	 it	 rjocht	 om	
dreamen	wier	te	meitsjen.

Hiest al earder nei in konsert 
fan Lady Gaga west?
Ja,	 twa	 jier	 lyn	wie	 se	 ek	 yn	Nederlân.	
Doe	ha’k	ek	twa	kear	west.		

Renske

Frieke

Marita

Wêrom twa kear nei itselde 
konsert? Dat is dochs raar?
Ja,	dat	is	yndied	djoer.	Mar	ik	hie	der	
al hiel lang foar sparre, dus sa koe ik 
twa	konserten	betelje.	Gaga	komt	hast	
noait	yn	Nederlân,	dus	at	se	der	is,	moat	
ik	derhinne.	It	hinderet	my	neat	dat	
ik	twa	kear	deselde	show	sjoch.	It	giet	
my	om	Gaga,	ik	wol	har	gewoan	sjen.	

Stiesto foaroan yn de Ziggo Dome?
Ja,	 hast!	 Dêr	 hawwe	 wy	 ek	 wol	 wat	
foar dwaan moatten, want wy wiene de 
jûns	fan	tefoaren	al	yn	Amsterdam.	Wy	
hawwe	 op	 it	 plein	 foar	 de	 Ziggo	Dome	
sliept.	Of	no	ja	sliept,	sliepe	woe	net	sa	
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Josien Wijkhuijs dreamt 

fan Olympische Spelen

Bist	beni
jd	oft	Jo

sien	har	
Olympyske	

dream	wiermakket?	H
âld	har	w

ebsite	

www.josienw
ijkhuijs.n

l	yn ‘e gaten of folgje 

har op Twitter	@Jo
sienWijkhuijs.

‘Jammergenoeg konden wij afgelopen 

zomer	 niet	 bij	 het	 z
wemmen	 kijken.	

We hadden voor alle zwemwedstrijden 

kaartjes aangevraagd, maar het lukte 

niet.’	Josien	baal
t	der	noch	fan.	‘M

aar	

we zijn wel bij de halve finale van de 

hockeydames	 geweest.	 Dat	 was	 ook	

super om mee te maken!’

It swimmen waard Josien mei de 

brijleppel	ynjûn.	A
s	baby	kaam	se	al	faak	

yn	 it	 swimbad.	 Nei	 it	 babyswimmen	

gie	 se,	krekt	 lyka
s	oaren,	op	 swimles.	

Noch	 foardat	 Josi
en	5	 jier	waard,	 hie	

se	 har	A-diplom
a	 al	 en	B	 en	C	 f

olgen	

gau	 dêrnei.	 Har	 echte	 swimkarriêre	

begûn	yn	septim
ber	2008	doe’t	Jo

sien	

frege waard om by swimclub FZC’54 te 

kommen.	

It	 earste	 jier	 bes
tie	 út	 technykle

ssen	

en	dêrnei	mocht	Josien	meidwaan	oan	

wedstriden.	‘Het	mooie	van	zwemmen	

vind ik dat je steeds opnieuw doelen 

kunt	 stellen.	 Het	 kan	 altijd	 bet
er.’	 Al	

gau	die	bliken	da
t	Josien	talint	hie

.	‘Ja,	

ik ben er wel goed in en dat maakt het 

natuurlijk	des	te	
leuker.’

Trainingsbeest
Josien stie faak op it poadium by 

wedstriden.	Sa	kwalifisearre	se	har	
foar	

it	 Nederlânsk	 Junio
arekampioenskip	

(NJK).	 By	 FZC’54	 tra
inde	 Josien	 sa’n	

seis	oeren	yn	‘e	w
ike.	Doe’t	se	oerstapte	

nei Orca yn Ljouwert waard dat mear 

as	tsien	oeren	yn
	‘e	wike.	‘Dat	was	wel	

een	groot	verschi
l.	In	het	begin	was	het	

vooral leuk, maar ik merkte ook dat 

het	 vermoeiender	 was.	 Ik	 trainde	 ze
s	

ochtenden	per	week	zo’n	anderhal
f	uur.’

Sûnt	septimber	giet	Josien	ne
i	DZ&PC	

yn	 Drachten.	 Dêr	 krijt	 se	 trai
ning	

binnen it regionale trainingscentrum 

(RTC).	 ‘Dat	 is	 weer	 een	 stapje	 h
oger.	

Daar	train	ik	met	het	Regionaal	T
alent-

team	van	de	zwembond	 (KNZB).	Qua	

training is er niet echt een groot verschil 

met	Orca,	maar	doordat	ik	m
et	de	KNZB	

meetrain, krijg ik makkelijker vrijstelling 

op	 school.’	De	measte	 trainingen
	 binne	

no	 middeis.	 ‘Op	 maandag,	 dinsdag,	

donderdag en vrijdag moet ik eerder van 

school,	 dan	 trai
n	 ik	 om	 15.45	 uur.	 Op	

woensdag kom ik later op school, omdat 

ik dan, net als op zaterdag, ’s ochtends 

train.’

Swimme en skoalle
Josien	 sit	 op	 i

t	 Nordwin	 College	 yn	

Ljouwert	en	docht	VMBO	TL.	‘Natuurlijk	

wil ik eerst zien hoever ik met zwemmen 

kan komen, maar daarna wil ik wel 

bloemist	worden.’	Klasgenoatsjes	fin
e	it	

soms	wol	raar	dat	Josie
n	safolle	swimt.	

‘Vooral	ook	omdat	ik	daarvoor	
zo	vroeg	

op	moet	staan.	Maar	ze	vinden	he
t	ook	

wel	cool	dat	ik	dit	d
oe.’

De	 flinterslach	 is
	 ien	 fan	 de	 fav

orite	

swimslagen	 fan	 Josie
n.	 ‘Ik	 heb	 vroege

r	

op turnen gezeten en aan wedstrijden 

meegedaan.	Die	lenigheid	helpt
	me	bij	de	

vlinderslag.’	De	frije	slach	en	wikselslach	

binne	 ek	 favory
t.	 Dat	 binne	 ek	 pres

ys	

de	 swimslagen	 dêr’t	 har	 idoalen	 yn	

útblinke.	‘Dat	zijn	Ranomi	Kromowidjojo	

en	 Inge	 Dekker.	 Zij	 hebbe
n	 een	 mooie	

techniek	 en	 goe
de	 snelheid.	 Zel

f	 vind	

ik	het	lastig	om	de	snelheid	in	t
e	delen.	

Moet ik een wedstrijd snel beginnen of 

juist snel eindigen? En wanneer moet ik 

versnellen?’ 

Toptiid
It swimseizoen is alwer begûn, mar 

Josien hoecht eins pas yn febrewaris 

op	har	 bêst	 te	w
êzen.	 ‘Dan	 is	 het	NJK.	

Voor	 die	 tijd	 zw
em	 ik	 natuurlijk	 o

ok	

wedstrijden, zodat ik kan oefenen hoe 

ik	 mijn	 race	 moet	 indelen.	 Bov
endien	

vind	ik	wedstrijden	leuk	o
m	te	doen.’	As	

Josien weromsjocht op har prestaasjes, 

fynt	se	har	Nederlânske	titel	
op	de	100	

meter	 flinterslach
,	 yn	 febrewaris	 2012,	

oant	no	ta	it	moaist.	 ‘Het	 jaar	daarvoor	

zwom	ik	nog	top	20	en
	in	februari	werd	

ik opeens zomaar eerste met een 2e tijd 

die	ooit	op	een	N
JK	gezwommen	is.	Dat	

was echt heel onverwacht en daardoor 

extra	mooi.’

Josien	 waard	 mar	 leafst	 23	 kear	

Frysk	 kampioen.	 ‘Dat	 was	 17	 kear	 op	

individuele afstanden en 6 keer met 

het	 estafetteteam.	 Estafette	 vind	

ik	 trouwens	 heel	 spann
end.	 Je	 weet	

namelijk niet wat de anderen gaan 

zwemmen.’	Mei	it	estafetteteam
	fan	Orca	

wûn Josien it ôfrûne jier alle nasjonale 

titels	 by	 de	 juni
oaren.	 Se	 swommen	 ek	

nasjonale	 rekôrs
	 op	de	4x	200m

	 frij	 en	

4x	50m	frij,	en	dat	hie	in
	team	noch	nea	

earder dien!

Olympysk kampioen?

It earstkommende doel foar dit seizoen 

stiet	 yn	 Josien	 h
ar	 aginda	 omsirkele.	

‘Dat	 is	 het	 Europe
an	 Youth	 Olympic	

Festival	in	juli	2
013	in	Utrecht.	Vorig	

jaar miste ik de limieten op een paar 

honderdsten, dus ik hoop dit keer mee 

te	 mogen	 doen.’	 Toe
rnoaidirekteur	

Pieter	van	den	H
oogenband	rekke

	by	

it EYOF besmet mei it ‘Olympyske 

firus’	 en	 waard	 úteinlik	 tr
ije	 kear	

Olympysk	kampioen.	

Swimster Josien Wijkhuijs 

út Frjentsjer is 13 jier 

en har grutste dream is 

om oer fjouwer of acht 

jier mei te dwaan oan 

de Olympische Spelen. 

Ofrûne simmer wie se al yn 

Londen om de Olympyske 

sfear te priuwen. 
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Suske & Wiske

Hasto altyd tocht dat Suske en 

Wiske broer en sus binne? Mis! 

Sy	binne	gjin	famylje	fan	elkoar.	

Dat	ferklearret	miskien	ek	it	feit	

wêrom’t	 Wiske	 faak	 jaloers	 is	

as Suske oandacht krijt 

fan	 oare	 famkes.	 Dochs	

binne se net ferlyfd op 

elkoar, want yn de measte situaasjes 

gedrage	sy	harren	as
	freonen.	Wat	it	

twatal gemien hat, is dat sy beiden 

by	tante	Sidonia	wenje.	Sy	is	de	echte	

tante	 fan	Wiske.	Sidonia	adoptea
rret	

Suske yn it earste Suske en Wiske 

stripboek Het eiland Amoras	 (1947),		

Suske swerft as weesjonge rûn op it 

eilân.	 Hoewol’t	 Suske	 en	 Wiske	 troch	

harren ferskillende karakters gauris 

botse,	kinne	sy	net	s
ûnder	elkoar.	Beide	

hâlde	se	fan	de	natu
er	en	komme	se	op	

foar	bisten	en	minsken	yn	need.	

Donald Duck & …
Donald	Duck	is	de	bekendste	strip.	Yn	dizze	strip	–

	dy’t	dit	

jier	presys	60	jier	bestiet	–	is	freonskip	hie
l	belangryk.	Donald	

Duck,	de	haadpersoan,	beskôget	syn	famylje	ek	as	syn	freonen.	

Tink	mar	ris	oan	syn	smoarrike	Oom	Dagobert	en	

de	neefkes	Kwik,	Kwek	en	Kwak.	De	relaasje	mei	

Katrien	is	yngewikkelder.	Donald	en	Katrien	ha	

in	knipperljocht-relaasje.	Donald	Duck	ferpest	

it faak en dan giet Katrien nei Guus Geluk, 

dy’t	ek	foar	har	sjarmes	falt.	Donald	docht	

altyd	goed	syn	bêst,	hy	wol	oait	mei	Katrien	

trouwe, mar safier komt it wierskynlik noait…Kuifje & Bobbie
Dat	freonskip	net	allinnich	tusken	minsken	bestiet,	bewiist	de	
Belgyske	striptekenaar	Hergé	(1907-1983)	mei	de	wrâldferneamde	
strip	Kuifje.	Hy	bringt	it	personaazje	Kuifje	yn	1929	ta	libben.	Tegearre	
mei	syn	trouwe	foxterrier	Bobbie	fljocht	de	jonge	ferslachjouwer	
de	hiele	wrâld	oer.	Bobbie	hat	yn	in	soad	ferhalen	in	belangrike	rol.	
Sa	rêdt	er	syn	baaske	fan	fijannige	persoanen	troch	him	wekker	
te	slikjen	of	de	fijân	oan	te	fallen.	In	bysûnder	duo	dus.	Witsto	
trouwens	dat	Kuifje	yn	Frankryk	‘Tin	Tin’	hjit	en	Bobbie	‘Milou’?

Nick & Simon
Nick	&	Simon:	wa	ken	dit	ferneamde	muzykduo	net?	De	twa	
freonen	út	Volendam	skoare	de	iene	nei	de	oare	hit.	Dat	hat	
harren net allinnich in soad jild oplevere, mar ek in eigen strip 
yn it famkestydskrift Tina.	Wykliks	kinsto	oer	de	aventoeren	
fan	Nick	&	Simon	yn	dit	blêd	lêze.	Fansels	binne	sy	ek	yn	de	
strip	freonen	fan	elkoar.	De	freonskip	tusken	Nick	en	Simon	
yn it echte libben is ûntstien op de middelbere skoalle doe’t 
sy	15	 en	16	 jier	 âld	wienen.	Om	ûnder	 it	 húswurkjen	út	 te	
kommen,	 wikselen	 sy	 faak	 harren	 identike	 skoaltassen.	 Sa	
hiene	se	in	ekskús	om	yn	húswurktiid	efkes	fan	hûs	te	kinnen	
om	tegearre	muzyk	te	meitsjen.

Jan, Jans en de kinderen

Okee, wy ha hjir net te krijen mei in stripduo, mar in 

ferneamde	 heit,	 mem	 en	 bern.	 Litte	 wy	 harren	 mar	

bombardearje	ta	de	bekendste	s
tripfamylje.	Yn	de	strip	

Jan,	 Jans	 en	 de	 kinderen	 (
Karlijn,	 Catootje	 en	Gertje)	 –	

dy’t alle wiken yn de Libelle	ferskynt	–	stiet	it	deistic
h	libben	

sintraal.	Dat	 is	 ek	 it	 súkses	 fan	dizze
	 strip,	want	der	wurde	

werkenbere	 situaasjes	 dy’t	 fa
ak	 yn	húshâldings	 foarkom

me,	

úttekene.	 In	 soad	 minsken	 werkenne	 harsels	 yn	 de	 stri
ps.	

Behalve	de	famylje	spylje	ek	de	húsdieren	L
otje,	Loedertje	en	

de	Rode	Kater,	in	belangrike	rol	yn	de
	strip.	
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Sjors & Sjimmie

De	 strip	 Sjors	 en	 Sjimmie	 kent	 in	hiele	

lange	 skiednis.	Yn	1902	waard	de	 strip	

yn Amearika yn it libben roppen mei it 

ûndogenske	 jonkje	 Buster	 Brown.	 Yn	

1921	wurdt	Buster	ferfongen	troch	Perry	

Winkle,	dy’t	krekt	sa	rebelsk	is	as	Buster.	

It	súkses	fan	de	strip	is	grut	en	dus	komme	

der	yn	de	rest	fan	de	wrâld	fertalings.	Yn	

1930	ferskynt	de	strip	ûnder	de	namme	

Sjors, Voorzitter van de Rebellenclub yn 

de	 Nederlânske	 Panorama.	 Fanôf	 1938	

waard	 Sjors	 yn	 Nederlân	 tekene	 troch	

Frans	Piët.	Nei	de	Twadde	Wrâldoarloch	

komt	it	donkere	jonkje	Sjimmie	yn	byld.	

Sjors moetet him yn it sirkus en sûnt 

dy tiid binnen 
de twa freonen 
ûnskiedber! 

Sûnder freonen kinne wy net. Dan soe it libben hiel ûngesellich wurde. Foar 

stripfigueren is dat net oars. Ek sy kinne net sûnder freonen. Der binne 

in soad stripduo’s dy’t freonen foar it libben binne… In seleksje! 

Wolsto noch mear witte oer Kuifje, Suske en Wiske, 

Donald Duck en oare ferneamde stripfigueren? 

Gean dan nei it Stripmuseum yn Grins. En kinsto 

goed tekenje? Doch dan mei oan de wedstryd 

Beste Striptekenaar van Nederland in 2013! Mear 

ynformaasje: www.stripmuseum.nl

FREONEN FOAR 

IT LIBBEN
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Sjogge jo no wol beppe! 
Sa’n scootmobyl is echt in  

hiele foarútgong.

De geheimen van Barslet fertelt it ferhaal fan de mysterieuze foarfallen dy’t yn it doarpke Barslet barre. Wûnderlike saken dêr’t de bewenners fan it doarp neat fan snappe. In jonge stjert ûnder frjemde omstannichheden, in bern kin de takomst foarsizze, it reint fisken en der is in pyromaan oan it wurk. Wat is der oan ‘e hân yn Barslet? 

Al wer twa jier lyn krige elkenien yn Easterlittens	 in	 briefke	 yn	 de	 bus.	 Wa	 wol	meiwurkje oan De geheimen van Barslet? Sanne en 
Elbrich	yn	elk	gefal!	‘By	ús	yn	it	doarp	is	hast	noait	

wat	 te	 dwaan,	 dit	wie	 in	moaie	 kâns’,	 seit	 Sanne.	
Elbrich	hâldt	fan	toanielspyljen	en	wol	letter	graach	

aktrise	wurde.	‘Sa	koe	ik	ris	fan	tichtby	sjen	hoe’t	soks	
giet.’	

Badjas
Foar de opnames feroare Easterlittens trije moanne 

lang	 yn	 Barslet.	 Akteurs	 dy’t	 tusken	 it	 filmjen	 troch	 yn	
badjas	 troch	 it	 doarp	 rûnen,	 wiene	 efkes	 hiel	 gewoan.	

Martijn Lakemeijer, ien fan de akteurs, fûn it hiel moai dat 
de	ynwenners	fan	Easterlittens	sa	gewoan	diene.	‘Oars	wurde	

akteurs faak om in hantekening of foto frege, mar hjir koene se 
gewoan	oer	strjitte.	Yn	badjas	noch	wol’,	wit	Sanne.	‘Der	

wie ynienen ek in winkel yn it doarp,	en	in	pinautomaat.	Nep	fansels, mar de gasten fan de camping treaunen der wol in pinpas	yn’,	laket	Elbrich.	‘En	út	skoalle wei moasten we wolris omfytse as se krekt op it plein oan	it	filmjen	wiene.’De	 searje	 waard	 yn	 septimber,	oktober	 en	 novimber	 2010	opnommen.	Soms	wie	it	lestich	plannen, want der waard fansels ek ûnder skoaltiid filme.	Sanne	docht	úteinlik	trije	kear	mei,	Elbrich	ien	kear.	

Simmer yn 
de winterSe krije de opdracht om tiidleaze, simmerske klean sûnder	 opdruk	 oan	 te	 dwaan.	Wa’t neat geskikts yn ‘e kast hingjen hat, mei op de set wat útsykje.	 ‘Mar	 dêr	 krigest	 mar	hiel koart de tiid foar, wylst der 

rekken fol mei klean hingje!’ Sanne koe sa gau net kieze en 
krige	fan	de	crew	wat	yn	‘e	hannen	drukt.	‘In	hiel	lyts	jurkje.	
En	dat	wylst	it	hiel	kâld	wie	en	de	measte	doarpsbewenners	
de winterjas al oan hiene!’ It wie dus op de klapperjende 
tosken bite, mar dat hiene Sanne en Elbrich der wol foar 
oer.	

En no is it fansels elke kear goed oplette as De geheimen van 
Barslet	op	televyzje	is.	‘Wy	komme	yn	in	flits	foarby.	Mar	it	
is	wol	hiel	leuk	om	ús	eigen	doarp	en	ús	doarpsgenoaten	op	
televyzje te sjen!’

De geheimen van Barslet is sneontejûns te sjen op Nederland	2	om	20.20	oere.		

Elbrich en Sanne
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It is in hit op de 
Nederlânske televyzje: De 

geheimen van Barslet. 

De searje mei de 
bysûndere namme 

waard opnommen yn 

Easterlittens. Sanne 
en Elbrich wenje 

yn Easterlittens en 
wiene figurant!
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Album One Direction hast út
One	 Direction	 moast	 lang	 wachtsje	 op	 súkses	 yn	 Nederlân.	 Wylst	
de	boyband	yn	Amearika	en	 Ingelân	al	 superpopulêr	wie,	 sloegen	de	
singles	 by	 ús	 net	 oan.	Mar	 no	 hawwe	 se	 it	 dan	 dochs	 foarelkoar:	 it	
nûmer	Live	While	We’re	Young	stie	yn	oktober	ek	yn	ús	kikkerlantsje	
yn	de	top	trije.	Bisto	ûndertusken	fan	wurden	fan	One	Direction?	Dat	
komt	goed	út,	want	op	12	novimber	komt	it	nije	album	fan	Louis,	Niall,	
Liam,	Zayn	en	Harry	út.	Dat	album	hat	de	namme	Take	me	Home.	

Hûnebaan: smartphones yn elkoar sette
In	hiel	soad	minsken	hawwe	tsjintwurdich	in	smartphone.	Al	dy	telefoans	
moatte	fansels	makke	wurde.	Dat	bart	foar	in	grut	part	yn	Sina.	It	bedriuw	
Foxconn	 makket	 sa’n	 40%	 fan	 alle	 smartphones,	 wêrûnder	 de	 iPhone.	
Mar...	de	wurkomstannichheden	by	Foxconn	binne	net	goed.	As	it	drok	is,	
krije	de	arbeiders	mar	ien	kear	yn	‘e	trettjin	dagen	in	dei	frij.	Se	meie	net	
prate	ûnder	wurktiid	en	wa’t	net	fluch	genôch	wurket,	wurdt	fernedere.	
Boppedat	krije	se	min	betelle.	Oant	no	ta	dogge	bedriuwen	lykas	Apple,	
Sony	en	Nokia	der	noch	net	 folle	oan.	En	dat	wylst	se	safolle	 fertsjinje!	
Miskien	goed	om	ris	by	stil	te	stean	as	wy	ús	WhatsApp	tsjekke?						
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The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 2
Goed	nijs	foar	Twihards:	de	nije	Twilight	film	komt	hast	út!	Heal	novimber	
is	it	fiifde	diel	fan	de	rige	te	sjen	yn	de	bios.	Yn	Twilight	5	is	Bella	Swan	
hiel	lokkich	mei	har	man	Edward	Cullen	en	harren	dochterke	Renesmee.	
Mar	oan	dat	gelok	komt	in	ein	as	de	fampierclan	Volturi	Renesmee	pakke	
wol	en	in	oanfal	op	de	Cullens	docht.	It	wurdt	dus	wer	in	superspannende	
film.	Dat	wurdt	genietsje!	Dat	moat	ek,	want	mei	dit	fiifde	diel	komt	der	
in	ein	oan	de	Twilight-films.	Dit	is	de	lêste.

Rihanna populêr op Facebook
De	Facebook-side	fan	Rihanna	hat	fan	alle	artysten	de	measte	‘likes’.	Sa’n	
62	miljoen	persoanen	fine	de	sjongeres	leuk.	Dêrmei	hat	se	rapper	Eminem,	
dy’t	 foarhinne	 de	measte	 fans	 hie,	 ynhelle.	 Lady	Gaga	 stiet	 op	 it	 tredde	
plak.	Op	Twitter	 is	en	bliuwt	Gaga	de	meast	populêre	 tweep	 (in	persoan	
mei	in	Twitter	akkount).	Se	hat	mear	as	30	miljoen	folgers	en	dêr	komme	
alle	dagen	sa’n	30.000	by.	Justin	Bieber	en	Katy	Perry	nimme	op	Twitter	
plak	twa	en	trije	yn.

Populêre apps op in rychje
Elkenien	dy’t	in	smartphone	hat,	brûkt	apps.	Mar...	der	binne	in	hiel	soad	apps,	mear	
as	oardel	miljoen!	En	der	komme	ek	noch	alle	dagen	nije	by.	Dêrtroch	is	it	 lestich	
om	 te	 bepalen	watfoar	 apps	 by	 dy	 passe.	Dêr	 is	 no	 in	 oplossing	 foar.	De	website	
www.apps-downloaden.com!	Op	dy	website	steane	de	moaiste	en	populêrste	apps	
op	in	rychje.	Op	basis	fan	positive	beoardielingen	fan	brûkers	kinne	apps	heech	op	‘e	

ranglist	komme.	Se	binne	oardere	yn	handige	kategoryen	lykas	muzyk,	sport,	games	of	nijs.	Dêrneist	
kinst	ek	selektearje	oftst	op	syk	bist	nei	in	app	foar	Android,	Windows,	Blackberry	of	iPhone/iPad.	In	
reuzehandige	website	dus	foar	it	finen	fan	de	app	dy’t	by	dy	past.	


