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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! 

Jan hat pypskoft. Hy pakt it swilk en krijt ek it 

kofjereau derby. In swolchje molke yn syn bakje 

treast en hy kin in setsje genietsje. Dêr hat er 

ferlet fan, want hy is sa pypkelsiik. Mmm, it 

docht fertuten, wat in ferromming!  
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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 ‘smartphone’ moat snoadfoan wurde. Moai 

betocht dochs?!

Hast ek sa’n orizjineel nij Frysk wurd? Twitterje it nei 

@linkkmagazine of mail ús fia linkk@cedin.nl! 

Wa wit fynst dyn wurd werom yn LinKk 4!
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YNHâldYNHâld Hoi LinKk lêzers,
Fan Yes-R en de Partysquad witst datst flauwe kul meiblêrst. Ek in 
hiel soad Ingelske hits binne bepaald gjin poëtyske hichtepunten… De 
kommunikaasje yn songteksten is gewoan net altyd like sterk. Sjoch 
mar ris op side 13 fan dizze splinternije LinKk!

It wurd is al fallen: kommunikaasje. Dat is it tema fan dizze LinKk. 
Kommunikaasje sit yn in soad dingen. Kommunisearje dogge wy oan 
ien tried wei troch. Oeral en altyd. Facebook, Twitter, apps, it falt 
allegearre ûnder kommunikaasje. Mar ek oare saken dêr’tst it net fan 
ferwachtest, falle ûnder kommunikaasje. Filmposters bygelyks. De 
makkers fan de film wolle mei it filmaffysje minsken nei de bioskoop 
lokke. Sa’n poster moat dus in goed gefoel oerbringe. En dat oerbringen 
fan in gefoel is ek kommunikaasje. Op side 16 en 17 fynst in artikel mei 
mear ynformaasje oer filmposters.
Wat tochtst fan graffity? Ek dat is kommunikaasje. In graffitykeunstner 
wol in boadskip oerbringe by it publyk. Jacoba is graffitykeunstner en 
wit dêr alles fan. In ynterview mei har lêst op side 14 en 15.      

Nijsgjirrich wurden? Blêdzje gau fierder. Wolsto nei it lêzen graach 
kommunisearje mei LinKk? Begjin mar in praatsje mei ús op Twitter of 
stjoer ús in mailtsje (linkk@cedin.nl). Wy binne gek op keuveljen!

Marrit de Schiffart
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Abonnemintspriis 2012-2013: 

Losse abonneminten à 

6 nûmers: € 13,00

Sjoch foar kollektive abonneminten: 

www.linkk.tv

Abonneminten op LinKk binne 

trochrinnende abonneminten. Opsizze 

foar it takom skoaljier kin foar 1 juny.

Omrop Fryslân
2

Nei it suksesfolle earste seizoen fan I.K. komt Omrop Fryslân 

no mei in splinternij twadde seizoen fan de spannende 

jongereinsoap. Mei in nij ferhaal, in oare omjouwing en in pear 

nije akteurs. En in nij aktueel tema: ‘loverboys’. In fenomeen 

dat ek yn Fryslân faak foarkomt. 

De earste twa ôfleveringen steane al op tsjek.nl/ik en op 

freemwurk.nl.

I.K. it ferhaal
Rutger en Jildou geane in wike op sylkamp mei harren klasse. 

Har nije klassegenoat Jeroen is der ek by en dy lit him goed 

jilde, tegearre mei syn maat Michael. Jildou is fereale op 

Jeroen en dat liket fan twa kanten te kommen. Rutger fynt 

dat ferfelend omdat er Jeroen net fertrout. Mar Jildou pikt 

syn beswieren net en docht it ôf as oergeunst (jaloezie). De 

iennichste dy’t each hat foar Rutger, is sylynstruktrise Lieke. 

En wa is eins dy man op dat djoere jacht en hoe ken dy Jeroen?

Trouwens, fan no ôf oan yn LinKk: de I.K. fotostrip mei de 

namme Jeroen en Rutger, the battle. Yn dy strip folgest de 

pesterijen fan Jeroen tsjinoer Rutger. Soe Rutger Jeroen ris 

goed werom pakke kinne?  

In wierheid as in ko
Trouwen is gjin ienmanswurk. 

UT ’E ALDE DOAZE

>

Ynhâld en LinKke Saken
Nijtsjes foar en oer skoallen
Meartalich ûnderwiis: freeslik of fantastysk? 
Wat fine Antje, Baukje, Ties, Erika, Klaske en Jacob?
Hockeyfammen Cecile en Michelle
Hockey is in echte famyljesport
#$!%*Hack*#%!
Koart ferhaal
LinKke Siden
Nijs oer de stjerren
Fotostrip I.K.
Jeroen en Rutger, the battle
Songteksten: witsto watst sjongst? 
Ingelske hits binne net altyd poëtysk
Graffitykeunstner
Jacoba makket keunstwurken fan graffity
Filmposters
Wat is eins it geheim fan in goede filmposter?
De Kening fan Juster
In nij spannend boek
Strip
Lekker belangryk! 
F-terside
Oer games, apps, muzyk en films

I.K. part 2
Wyn en Wetter

Vera wint skriuwwedstryd

pypskoft: korte rustpauze onder het werk

Swilk: zeil (tafelzeil) 

Krije: in dit geval pakken, ook krijgen

Kofjereau: koffiegerei, benodigdheden voor de koffie

Swolchje: scheutje • Bakje treast: bakje troost, koffie

Setsje: poosje/tijdje • Ferlet fan hawwe: behoefte aan hebben

Pypkelsiik: lusteloos • Fertuten dwaan: resultaat hebben

Ferromming: opluchting

folgje LinKk magazine online

Vera Zwerver út Boarnburgum wûn de lanlike 

skriuwwedstryd Talent voor Taal. Vera, learling fan 

CSG Liudger Drachten, skreau it ferhaal De Eilander. 

It ferhaal moast te meitsjen hawwe mei it tema ‘niets 

is wat het lijkt’ út de musical Wicked. Yn totaal hiene 

1655 jongeren in ferhaal ynstjoerd. Echt fet dus dat 

Vera har ferhaal as bêste derút pikt waard troch de 

sjueryleden Arthur Japin en Zarayda Groenhart. 

Nimmen minder as Jim Bakkum – de haadrolspiler fan 

Wicked - rikte de priis út oan Vera. Vera krige 200 euro 

oan boekebonnen. En Jim Bakkum lies har winnende 

ferhaal ek noch even foar. Super!

o m r o p  f r y s l â n  k o m t  m e i  t w a d d e  s e i z o e n  i . k . 

m e i  n i j e  a k t e u r s  e n  i n  a k t u e e l  t e m a :  l o v e r b o y s

n e i  i t  s u k s e s f o l l e  e a r s t e  s e i z o e n  f a n  i . k .  k o m t  o m r o p  f r y s l â n  e i n  d i t  j i e r  m e i 

i n  s p l i n t e r n i j  t w a d d e  s e i z o e n  f a n  d y  s p a n n e n d e  j o n g e r e i n s o a p.  m e i  i n  n i j  f e r -

h a a l ,  i n  o a r e  o m j o u w i n g  e n  i n  p e a r  n i j e  a k t e u r s .  e n  b e n a m m e n  e k  i n  n i j  a k -

t u e e l  t e m a :  ‘ l o v e r b o y s ’ .  i n  f e n o m e e n  d at  e k  y n  f r y s l â n  f a a k  f o a r k o m t . 

o m d a t  d e  t e m a t y k  f a n  ‘ l o v e r b o y s ’  y n  d e  n i j e  r i g e  f a n  I . K .  i n  g r u t t e  r o l  s p i l e t ,  h a t  O m r o p 

F r y s l â n  i n  b y d r a g e  o a n  i t  p r o g r a m m a  k r i g e n  f a n  d e  s t i c h t i n g  n o o r d e r b e r k
.  d y  s t i c h t i n g  h â l d t 

h i m  û n d e r  o a r e  d w a a n d e  m e i  i t  s t y p j e n  f a n  d e  p s y c h o s o s j a l e  h e l p f e r l i e n i n g  o p  d i t  m ê d .  D e 

b y d r a g e  i s  b r û k t  o m  e k s t r a  û n d e r s y k  t e  d w a a n  n e i  l o v e r b o y s  e n  d e  a k t e u r s  g o e d  t a  t e  r i e d e n 

o p  h a r r e n  r o l .  m e i  f a n w e g e  d e  e d u k a t i v e  d o e l s t e l l i n g  f a n  i . k .  f i n e  d e  p r o g r a m m a m a k k e r s  i t 

w i c h t i c h  o m  m e i  d e  y n f o l l i n g  f a n  i t  f e r h a a l  e n  d e  r o l l e n  s a  t i c h t  m o o g l i k  b y  d e  r e a l i t e i t 

t e  b l i u w e n .  d ê r b y  i s  e k  s j o e n  n e i  
w i e r  g e b e u r d e  s i t u a a s j e s  m e i  ‘ l o v e r b o y s ’ .

y n h â l d

D i z z e  r i g e  f a n  i . k .  s p i l e t  h i m  h i e l e n d a l  ô f  o p  e n  o m  i t  w e t t e r .  m e i  d e  s k o a l k l a s s e  g e a n e 

d e  h a a d p e r s o a n e n  r u t g e r  e n  j i l d o u  i n  w i k e  o p  s y l k a m p.  h a r  n i j e  k l a s s e g e n o a t  j e r o e n  i s  d e r 

e k  b y  e n  d y  l i t  h i m  g o e d  j i l d e ,  t e g e a r r e  m e i  s y n  m a a t  m i c h a e l .  j i l d o u  w u r d t  f e r e a l e  o p 

j e r o e n  e n  d a t  l i k e t  f a n  t w a  k a n t e n  t e  k o m m e n .  r u t g e r  f y n t  d a t  f e r f e l e n d  o m d a t  e r  J e r o e n 

n e t  f e r t r o u t .  m a r  J i l d o u  p i k t  s y n  b e s w i e r e n  n e t  e n  d o c h t  i t  ô f  a
s  o e r g e u n s t .  d e  i e n n i c h s t e 

d y ’ t  e a c h  h a t  f o a r  r u t g e r ,  i s  s y l y n s t r u k t r i s e  l i e k e .  e n  w a  i s  e i n s  d y  m a n  o p  d at  d j o e r e 

j a c h t  e n  h o e  k e n  d y  j e r o e n
?

u t s t j o e r i n g e n

d e  p r o g r a m m a ’ s  b i n n e  t e  s j e n  o p  n e d e r l
â n  2

e n  f i a  w w w. t s j e k . n l / i k  e n  f a n s e l s 

f i a  w w w. f r e e m w u r k . n l .

D e  ú t s t j o e r d at a : 

d i e l  1 :  1 6  n o v i m b e r

d i e l  2 :  3 0  n o v i m b e r

d i e l  3 :  2 1  d e s i m b e r

d i e l  4 :  1  f e b r e w a r i s

d i e l  5 :  1 5  m a a r t

d i e l  6 :  2 6  a p r i l

Taalsintrum Frysk
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Tekst en byld: M
arrit de Schiffart

Goodmorning! Goedemorgen! Goemoarn! Op guon skoallen yn Fryslân wurdt yn trije talen lesjûn: 

Ingelsk, Nederlânsk en Frysk. Handich, fine in protte deskundigen. Sy sizze datst in taal it bêste 

leare kinst ast jong bist. Mar wat fine de learlingen der sels eins fan? Is meartalich ûnderwiis 

freeslik of fantastysk? Dy fraach stelden wy oan seis twaddeklassers fan Bogerman Wommels.

Watfoar fak yn watfoar taal @Bogerman?!
Ingelsk yn it Ingelsk
Ierdrykskunde yn it Ingelsk
Muzyk yn it Ingelsk (fan de 2e klasse ôf)
Frysk yn it Frysk
Skiednis yn it Frysk
Gym yn it Frysk (fan de 2e klasse ôf) 
De rest yn it Nederlânsk

Meartalich ûnderwiis: 
freeslik of 

fantastysk?

Erika Reitsma |13| Winsum

Net ien fan beiden
Ik fyn dat meartalige ûnderwiis seker net 
fantastysk. Nee, it is bêst wol dreech. Freeslik 
is it no ek wer net, mar wol dreech! Ik fûn it 
bêst wol in grutte oergong, samar les yn in 
oare taal. Gelokkich giet it wol hieltyd better. 
Letter is it tink ik wol handich datst goed 
Ingelsk prate kinst. Op fakânsje is it ideaal. 
De Fryske lessen binne hiel goed te folgjen. 
Frysk is myn memmetaal. It praten en lêzen is 
dus ek maklik. Skriuwe is wat lestiger! 

Jacob Miedema |13| Hilaard

Freeslik
Ik fyn der neat oan! De fakken 
dy’t wy yn it Ingelsk krije, fyn ik 
hoe dan ek al saai. Trochdat it no 
ek noch yn it Ingelsk is, is it noch 
dreger te folgjen. Wy moatte no 
twa dingen begripe: de Ingelske 
taal én it fak. Dat giet dus dûbelop 
en makket it net makliker. 
Skiednis yn it Frysk fyn ik ek net 
leuk. Mar dat komt ek omdat ik 
it fak dochs al net sa leuk fyn. 
Dat komt trouwens net troch de 
leararen, hear. Dat moatst der al 
by sette. De leararen binne bêst 
genôch!

Klaske de Vries |13| Kûbaard

Freeslik én fantastysk
Ik fyn it oan ‘e iene kant moai en handich, mar oan ‘e oare 
kant is it ek dreech. De Ingelske muzyklessen binne prima 
te folgjen, fyn ik. Mar de Ingelske ierdrykskundelessen net. 
De termen dy’t dêr brûkt wurde, moatte wy dan yn it Ingelsk 
én yn it Nederlânsk kenne. Lestich! Mar ja, wy leare der wol 
goed Ingelsk fan en dat is wol handich foar letter. Skiednis 
yn it Frysk fyn ik prima te dwaan. Allinne it skriuwen fyn ik 
noch wolris dreech. Ik wit noait wannear’t ik no in dakje op de 
letters brûke moat en wannear in streekje… 

Baukje Meijer |13| Tsjom

Fantastysk
Ik fyn it fantastysk om yn meardere talen les te krijen. 
Ik lear der in hiel soad fan. It is ek handich foar letter. 
Yn ús wurk moatte wy alle trije talen fêst brûke. Yn 
it begjin moast it wol efkes wenne, mar ast der ienris 
oan wend bist, giet it goed. En as der wol dingen binne 
dy’t ik net snap, dan brûk ik Google Translate foar it 
Ingelsk of it Fryske wurdboek op www.hallofryslan.nl. 

Ties Dusink |13| Burchwert

Fantastysk
Ik fyn it echt hiel leuk om safolle talen goed te learen. It giet my ek 
maklik ôf, dat skeelt. Neffens my ha ik in taleknobbel, krekt lykas 
ús mem. Ik krige yn groep 7 foar it earst Ingelsk, mar dat stelde 
noch net safolle foar. No’t wy op it Bogerman safolle Ingelsk krije, 
lear ik it folle better. Ik hoech de stof ek net mear te fertalen nei 
myn memmetaal, it Frysk. Nee, ik snap it sa wol. Dat jildt ek foar it 
Frysk. Dat prate wy thús ek, dus dat is hielendal in makje. Ik tink 
dat wy troch it meartalige ûnderwiis in foarsprong hawwe op oare 
learlingen. Wy geane takomme simmer nei Ingelân op fakânsje, 
dan kin ik moai Ingelsk prate. Handich!

Antje Greidanus |14| Hilaard

Freeslik én fantastysk
Ik fyn it net freeslik, mar ek net fantastysk. It hinget fan it fak 

ôf. Ik fyn it leuk dat ierdrykskunde yn it Ingelsk is. Dy dosint 
leit alles altyd hiel dúdlik út. Likegoed moatst de kop der wol 

goed by hawwe, mar it is wol te folgjen. Muzyk yn it Ingelsk 
is wat lestiger. Ik fyn dat yn it Nederlânsk al dreech, lit stean yn it 

Ingelsk! Myn Ingelsk wurdt trouwens wol hieltyd better. Yn ‘e earste 
klasse koe ik der echt neat fan, no wit ik al folle mear. De Fryske 
fakken fyn ik allegearre leuk, dêr jildt dus: fantastysk!

Les yn it Ingelsk, Nederlânsk 

en Frysk. Dat dogge se op de 

skoallen:

• Bogerman Wommels

• Liudger Burgum

• Bogerman Koudum
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Michelle hat krekt har lêste wedstriid 
fan dit jier mei Graspiepers C1 op it fjild 
spile. Har heit Alex stie doe as coach lâns 
de kant. ‘Daar heeft Michelle soms wel 
wat moeite mee,’ fertelt Cecile, ‘want 

als hij iets zegt, vat zij het wel eens 
persoonlijk op.’ Dochs fynt Cecile dat har 
jongere sus in goede sportmentaliteit 
hat. ‘Zij is er meer voor gemaakt dan ik.’

Hockey is in teamsport en dat fynt 
Cecile hiel belangryk. ‘Ik vind het leuk 
om samen te spelen. Wanneer je altijd 
alles maar alleen doet, leer je niet hoe je 
met mensen om moet gaan tijdens een 
sport. Bovendien leer je te dealen met 
winst en verlies.’ En ek de gesellichheid 
der om hinne makket dat hockey foar 
Cecile in leuke sport is om te dwaan.

Sân kear yn ‘e wike traine
Michelle is hiel fanatyk. ‘Ik vind het 
lastig om te verliezen, vooral wanneer ik 
zelf goed speel. Het is niet leuk wanneer 
anderen hun niveau niet halen.’ Michelle 
traint sân kear yn ‘e wike. ‘Maandag twee 
keer, dinsdag een keer, woensdag twee 
keer, donderdag een keer en zaterdag 
een keer.’ En dan op sneon ek noch in 
wedstriid. ‘Een wedstrijd vind ik het 
allerleukst. Dan kun je scoren’, fertelt 
Michelle. ‘Dat kan op een training ook, 
maar dan gaat het nergens om.’

Michelle spilet net allinne foar 
Graspiepers C1. Se is ek selektearre 
foar de seleksje fan it distrikt Noard 
Nederlân. ‘En ik zit nog bij een 
hockeyschool aan het Zernike College 
in Groningen.’ It is net sa frjemd dus dat 
se neist har sport gjin oare hobby’s hat. 
Se moat ommers ek noch nei skoalle. Se 
sit op it VMBO fan Singelland VHS yn 
Drachten.

Cecile hat foarich jier har VMBO-
diploma helle en folget no de oplieding 
Management Ondernemer Horeca oan 
de Friese Poort yn Drachten. ‘Door 
die horecaopleiding moet ik vaak naar 
school en kan ik niet zoveel trainen als 
Michelle. Maar dat geeft niks, want ik 
was toch al een niveau lager gaan spelen, 
doordat de meeste meiden uit het team 
waarin ik vorig seizoen speelde – Dames 
1 – gestopt waren. Vorig seizoen was 
het niet zo gezellig in het team. Ik wilde 
weer lol in het hockey krijgen en speel 
daardoor nu bij de A1.’ 

Trúkjes
Cecile traint noch mar twa kear yn ‘e 
wike. Se jout sels ek training, oan de D1. 
‘Dat doe ik nu al zo’n 3 jaar. Ik vind het 
leuk om de dingen die ik heb geleerd, over 
te brengen op anderen.’ Dêrneist folget 
Cecile fansels de hockeyprestaasjes fan 
har sus. Cecile: ‘Ze doet het heel erg 
goed. Ze is vooral sterk in verdedigen en 
wil altijd de bal afpakken. Ze blijft altijd 
rustig en trapt niet in trucjes.’

‘Ik speel voorstopper’, fertelt Michelle. 
‘De laatste vrouw houdt bij ons de 
man en dan moet ik het blok zetten en 
het midden dichthouden. Verder mag 
ik ook mee aanvallen.’ Michelle har 
spesjaliteit is - krekt lykas by Michelle – 
de strafcorner. ‘Ik scoor daar regelmatig 
mee. Daarvoor gebruik ik de push. Ik 
vind het ook leuk om af en toe wat 
trucjes te doen.’

[Push – It ferpleatsen fan de bal oer de 
grûn mei in triuwende beweging fan de 
stick, dêrby kleve de stick en de bal suver 
oanelkoar fêst. By in push binne sawol de 
bal as de stick yn kontakt mei de grûn.]

No’t it winterstop is by it fjildhockey, 
geane de hockeyers de seal yn. Dat fynt 
Michelle spitich. ‘Ik vind het buiten 
leuker. In de zaal is het speelveld kleiner 
en mag je heel veel dingen niet, zoals 
bijvoorbeeld hoog spelen.’ Yn de seal 
brûke de hockeyers ek in oare stick. Dy 
is tinner en lichter. ‘Doordat je de bal 
niet hoog mag spelen, mag je ook geen 
hoge trucjes doen. Dat doe ik normaal 
juist heel vaak, dat is irritant dus.’

Olympysk kampioen?
It Nederlânske hockey-alvetal waard 
ôfrûne simmer by de froulju op ‘e nij 
Olympysk kampioen. Dat is in doel dat 
Michelle ek foar eagen hat. ‘Ik denk 
dat iedereen dat wel zou willen. Mijn 
grote voorbeeld bij de dames is Naomi 

van As. Bij de mannen was dat altijd 
Teun de Nooijer. Tegenwoordig is het 
Robbert Kemperman.’ Michelle fynt it 
lestich om fan harsels te sizzen wat se 
noch ferbetterje moat. ‘Misschien de 
backhandslag.’ Cecile wit ek noch wol 
wat: ‘Misschien moet ze nog wat sneller 
worden. Dat is altijd goed.’

Cecile tinkt dat se altyd wol hockeyen 
bliuwe sil. ‘Hockey is heel mooi om te 
doen, maar voor mij is het niet alles. Ik 

wil later graag een eigen restaurant in 
het buitenland beginnen.’ Oft Michelle 
de nasjonale hockeytop berikke sil, is 
ôfwachtsjen. ‘Er zijn in het zuiden veel 
goeie speelsters. Ik hoop dat ik daar 
tussen kan komen.’ Cecile har âlden en 
sussen steane yn elk gefal efter har, want 
hockey is en bliuwt in famyljesport.

Sjoch foar mear ynformaasje oer 

hockey op www.knhb.nl. Wolst 

mear witte oer de Graspiepers? 

Surf dan nei www.graspiepers.nl. 

Hockeyfammen Cecile en MichelleHockeyfammen Cecile en Michelle

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong en K

arin W
alinga-Brouw
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Cecile (16) en Michelle 

(13) Numan út Drachten 

sitte allebeide op hockey. 

Hockey is in echte 

famyljesport. Ek harren 

âldste sus hat oan hockey 

dien. ‘Onze vader heeft 

vroeger ook gehockeyd. 

We speelden altijd samen 

met hem op straat. Zo 

zijn wij allemaal het 

hockeywereldje ingerold.’
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De doarbel giet. As der net ien thús is, dan docht hy moai de doar 
net iepen. Hy dûkt fuort ûnder it rút. Ôfwachtsje. It bliuwt stil 
ûnder. Of dochs net? Nee, jasses, hy heart de hakjes fan syn mem 
op it parket, de doar fan ‘e keamer giet iepen. Troch it rútsje yn 
‘e foardoar kin se sjen wa’t der foar de doar steane. ‘Polysje?!’, 
heart Frank har ferskrikt sizzen…

The Social Network
Yn ‘e klasse sjocht Frank ferfeeld foar him út. It is 
goed bedoeld hear, dat se op skoalle útlizze wolle hoe’t 
Facebook en Twitter wurkje. En dat se warskôgje wolle 
foar de gefaren -pff- fan sokke media, mar se hoege 
Frank neat mear út te lizzen. Hy sit yn syn frije tiid altyd 
mei syn laptop op ‘e skoat, bout programma’s, apps 
en websites en hackt wolris wat. Mefrou Bouma 
hâldt in dvd-doaske omheech. Frank sjocht dernei. 
In film, no dêr wurdt it wol better fan. Se sjogge 
The Social Network, oer de oprjochter fan Facebook, 
Mark Zuckerberg dy’t op syn 25ste al miljardêr wie.
 
Dy Zuckerberg wie der mar betiid by! Hy makke 
al programma’s doe’t er noch op ‘e basisskoalle 
siet en doe’t er 18 wie, begûn er mei Facemash, 
in programma wêrmei’t klassegenoaten op de 
knapsten fan de skoalle stimme koenen. Dat wie 
sa’n sukses dat it netwurk fan syn skoalle der wol 
gauris út lei. Frank sjocht nei syn klassegenoaten. Sa’n 
site hoecht er hjir net te bouwen, hy wit sa wol wa’t de 
moaiste fan de skoalle is. Femke sit tafallich foar him. 
Se sjocht oandachtich en ferlekkere nei it skerm, nei de 
akteur dy’t Mark Zuckerberg spilet.

Lykas Mark Zuckerberg
De film bringt Frank op in idee. Hy kin ek wol wat 
betinke en programmearje! Wa wit wurdt er der like ryk 
en ferneamd mei as Mark Zuckerberg. Mar wat sil er 
meitsje? Marktplaats bestiet al, Facebook fansels 
ek. Mar in kombinaasje fan dy twa en spesjaal foar 
learlingen fan middelbere skoallen, is dat net wat? 
Underweis nei hûs wurdt er mei de meter 
entûsjaster oer syn idee. Thús begjint 
er fuort. In wike lang is er dwaande 
mei syn programma. Schoolyard neamt 
er it. In site wêrop’t bern inoar fragen 
stelle kinne oer húswurk.

Al nei in wike rint it stoarm. Learlingen meitsje in profyl oan en 
beäntwurdzje yn in chat fragen fan oaren oer in fak dêr’t se goed 
yn binne. Of se stelle fragen oer in fak dêr’t se net sokke hege 
sifers foar helje. Frank krijt hieltyd mear fragen: oft se ek húswurk 
útwikselje kinne en oft der ek kant en kleare boekeferslagen op de 
site kinne. En opstellen. En úttreksels. En kin er ek oan antwurden 
fan toetsen komme? Of sifers fan proefwurken yn it systeem fan 
skoalle ferbetterje?

Alles is te keap

Alles kin fansels! Mei dat wat er no docht, wurdt er net miljardêr, 
mar dy antwurden fan toetsen kin er wol foar € 2,50 ferkeapje 
en foar it ferbetterjen fan sifers ha learlingen fêst wol € 5,- oer. 
Per sifer fansels! Frank bout fierder oan syn website en hackt hjir 
en dêr in skoalle. Skoallen binne hielendal net goed befeilige, hy 
hat it sels better foarinoar. Dat moat ek wol, want hy wol net dat 
elkenien wit dat hy efter Schoolyard sit. Ien famke wol er it wol 
fertelle: Femke. Frank hat eins noch noait de kâns krigen om mei 
har te praten, mar no sitte se tafallich tegearre oan in taffeltsje 
yn ‘e biblioteek. Femke fertelt hoe fantastysk se Schoolyard fynt 
en dat se sparret foar in 8 op wiskunde. Frank knikt en laket. Dan 
flapt er it derút.

In dei letter wit de hiele skoalle it. Femke is nochal populêr. En 
in kletskous, sa docht bliken. It kin net langer útbliuwe, Frank 
moat by de direkteur komme. It swit rint him by de holle del. 
Hy draaft de skoalle út, springt op syn fyts, slûpt it hûs yn en 
giet streekrjocht nei syn keamer. Fan efter it gerdyn sjocht er in 
polysje-auto oankommen. Is der eins wol ien thús? Hy is út skoalle 
wei it hús binnenslûpt en fuort nei syn keamer gien. Wat foar dei 
is it? Tiisdei. Dan is heit oan it wurk. En mem ek. Dochs? Of soe se 
hjoed nei beppe? De doarbel giet. As der net ien thús is, dan docht 
hy moai de doar net iepen. Hy dûkt fuort ûnder it rút. Ôfwachtsje. 
It bliuwt stil ûnder. Of dochs net? Nee, jasses, hy heart de hakjes 
fan syn mem op it parket, de doar fan ‘e keamer giet iepen. Troch 
it rútsje yn ‘e foardoar kin se sjen wa’t der foar de doar steane. 
‘Polysje?!’, heart Frank har ferskrikt sizzen…

#$!%*Hack
*!

#$!%*Hack
*!
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Fan Yes-R en de Partysquad 

witst datst flauwekul 

meiblêrst. Mar ja, de nûmers 

hawwe in moai deuntsje en 

sjonge hearlik fuort. Wat 

makket it út datst ûnsin 

meisjongst? Trouwens, in 

hiel soad Ingelske hits binne 

bepaald ek gjin poëtyske 

hichtepunten… Sjoch mar.
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Nicki Minaj – Super Bass
Boy you got my heartbeat runnin’ away
Beating like a drum and it’s coming your way
Can’t you hear that boom, badoom, boom, boom, badoom, 
boom bass?
Yeah, that’s that super bass

Songteksten: 
witsto watst sjongst?!

Fan Yes-R en The Partysquad 

witst datst flauwekul 

meiblêrst. Mar ja, de nûmers 

hawwe in moai deuntsje en 

sjonge hearlik fuort. Wat 

makket it út datst ûnsin 

meisjongst? Trouwens, in 

hiel soad Ingelske hits binne 

bepaald ek gjin poëtyske 

hichtepunten… Sjoch mar.

50 Cent – In da Club 
Go, go, go, go
Go, go, go shawty
It’s your birthday
We gon’ party like it’s yo birthday
We gon’ sip Bacardi like it’s your birthday
And you know we don’t give a fuck
It’s not your birthday!

Gean, gean, gean, gean
Gean, gean, gean, lytske
It is dyn jierdei
Wy sille feestfiere as is it dyn jierdei
Wy drinke slokjes bakardi as is it dyn jierdei
En do witst, it makket ús gjin reet út
Want it is dyn jierdei net!

Maroon 5 – One More Night
You and I go hard at each other, like we going to war
You and I go rough, we keep throwing things and slammin’ the door

Do en ik geane wyld meielkoar om, krekt as begjinne wy in oarloch
Do en ik dogge rûch, wy bliuwe dingen goaien en slane mei de doar   

Anouk - Lost
If roses are meant to be red

And violets to be blue

Why isn’t my heart
Meant for you

As roazen read wêze moatte

En fioeltsjes blau
Wêrom is myn hert 
dan net foar dy bedoeld

Eiffel 65 - Blue
I have a blue house with a blue window.
Blue is the colour of all that I wear.
Blue are the streets and all the trees are too.
I have a girlfriend and she is so blue.

Ik ha in blau hûs mei in blau rút.
Blau is de kleur fan alles wat ik oan ha.
Blau binne de strjitten en de beammen ek.
Ik ha in freondinne en sy is sa blau.

Fool’s Garden – Lemon Tree
I wonder how 
I wonder why 
Yesterday you told me ‘bout the blue blue sky And all that I can see is just a yellow lemon-tree I’m turning my head up and down 
I’m turning turning turning turning turning around And all that I can see is just another lemon-tree
Ik freegje my ôf hoe
Ik freegje my ôf wêrom
Juster ferteldesto my oer de blauwe blauwe loftEn alles wat ik sjen kin is in giele sitroenbeamIk draai myn holle op en del
Ik draai draai draai draai draai rûn
En alles wat ik sjoch is gewoan noch in sitroenbeam

Jonge do dochst myn hert slaan as in gek
Slaan lykas in tromme en it komt dyn kant op
Hearsto dy boom, badoom, boom, boom, badoom, 
boom bas?
Ja, dat is dy super bas
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Efkes letter...Efkes letter...

Rutger en Jildou sille mei de klasse in wike fuort.

Nije klassegenoaten.
Sjogge der wol aardich út. Jeroen is nij. Ik fyn him 

net aardich.
Slieppiltsjes. Kinst 

wol in wike fan hûs?

Huh? 
Hoe komt dy 

yn myn tas?!

Efkes letter... Myn jild 
is fuort!

Ha jim Rutger 
sjoen?

Wy sille him in 
leske leare!Dy rotsak! 

Kom, wy sykje 
him op!

Nije klassegenoaten.
Sjogge der wol aardich út.Sjogge der wol aardich út.Sjogge der wol aardich út.Sjogge der wol aardich út.

Slieppiltsjes. Kinst 
wol in wike fan hûs?wol in wike fan hûs?

Sylkamp! 
Wurdt leuk!

Jeroen is nij. Ik fyn him 
net aardich.

Etterbakken! Ik lit 
myn wike net troch 

jim ferknalle!

Net sa raar dwaan, Rutje. 
Ik makke mar in geintsje!

Rutger! 
Doch eefkes 

kalm, asjeblyft!
 Rot op! 

En ik 
hjit...

 Wat 
mankearret 

dy?

Moatst dy net sa 
opnaaie litte!

Wa giet lekker mei de stêd yn?

Ikke!

Ha! Rutger is in fyslak! 
Hy jat bh’s!

Jonges, 
der wurdt hjir stellen. 

Allegear de tas op ’e kop. 
Ik wol witte wa’t 

de dief is.

De oare deis...

Rutger sit by sylynstruktrise Lieke oan board. 
Sy kin mar krekt in botsting mei de boat fan 
Jeroen en Michael foarkomme.

Efkes letter, werom op de kampearbuorkerij 

Efkes letter...

Oare kear fierder

Ik ek! 
Dat sil Rutger 

dien ha! Sa famkes, hjir 
ha jim jim jild fan 

Rutger werom.

Hé jonkje, hast alles wol by dy? 
Skjinne bûsdoeken, toskepoetsersguod, 

knuffels.

Hé Rutje. Neffens my bisto 
fereale op Lieke!

Hé, 
sjoch út, 
blinder!

Hy hat ús jild 
stellen!

Ik ha niks 
dien! Lit my 

los!

Ik wit net... 
dy Jeroen befalt 

my net.

Rutger vs Jeroen

StripNei1side.indd   1 04-12-12   12:47



1514

Fan in graffityspuiter hawwe 

wy in bepaald byld. Ja, sorry, 

foaroardielen. It famke dat de doar 

foar ús iependocht is jong (krekt 15 

wurden) en leaf (sa sjocht se der yn 

elk gefal út). Se foldocht hielendal 

net oan ús byld! Jacoba laket der om. 

Nee, dat hie se noch noait earder 

heard. Se is wol faak de jongste en 

ek hast altyd it iennichste famke 

fan de groep graffityspuiters dêr’t 

se mei op paad giet. Jacoba spuitet 

(hast) allinnich mar legaal. Ja, sa leaf 

is se dan wol wer. Of eins is dat net 

de echte reden. As se in boete krijt, 

moat se dy sels betelje en dat docht 

se fansels leaver net! Ien kear hat 

se yn har wenplak Oerterp in lyts 

yllegaal keunstwurkje makke, mar 

dy is troch de gemeente fuorthelle. 

‘Ik tekenje sketsboeken fol. Dat doch 

ik al sûnt ik 5 jier wie. Doe’t ik op 

skoalle (3 Havo, Gomarus College, 

Drachten) in papier hingjen seach oer 

in graffity-workshop yn Drachten, 

like my dat hiel leuk ta. Ik naam 

myn sketsboek mei en gie nei de 

workshop. Dêr sette ik myn earste 

piece. Ik fûn it machtich en Douwe, de 

workshoplieder, ek. No freget er my 

geregeld oft ik mei wol te spuitsjen.’ 

Douwe hat kontakt mei ferskillende 

gemeenten. Dy freegje him om 

stikken fan de stêd op te knappen. 

Soms -as er in keale tunnel fûn hat 

dy’t wol in kleurke brûke kin- rint er 

ek wol sels by in gemeente nei binnen. 

Jacoba: ‘De gemeente Ljouwert 

en Smellingerlân jouwe ús wolris 

opdrachten. Dan geane wy mei in 

hiele groep graffityspuiters op paad. 

Meastentiids meitsje ik dan earst thús 

in skets. Of op skoalle, want al myn 

skriften steane fol lytse tekeninkjes.’ 

Op gefoel
Graffityspuitsjen is net dreech. 

Teminsten dat fynt Jacoba. ‘De earste 

kear gie eins fansels, op gefoel. Ast 

ticht by de muorre stiest, makkest 

lytse details, mei mear ôfstân kinst 

gruttere flakken folspuitsje. Ik 

wurkje ek mei caps. Dat binne kapkes 

dy’tst op dyn spuitbus setst foar 

ferskillende effekten.’ Yn it begjin 

-Jacoba begûn doe’t se 13 wie- frege 

se oaren noch wolris om tips. No 

net mear, al fynt se dat se noch wol 

in soad leare moat. ‘Oaren spuitsje 

bygelyks prachtige gesichten, dat wol 

ik ek graach kinne. Ik sjoch de keunst 

by oaren ôf, mar moat ek noch in soad 

oefenje. Hoe’t je dat dogge, graffity 

oefenje? Ik meitsje earst in skets op 

papier. As ik de tekening sketse kin, 

slagget it mei graffity ek wol. Sketse 

op papier is ek in stik goedkeaper. 

Dy spuitbussen binne hiel djoer!’  

Boetes 
En de boetes ek! Dêrom spuitet 

Jacoba hast altyd legaal. ‘Ien kear haw 

ik yn Oerterp yllegaal oan it spuitsjen 

west. Dat wie leuk om te dwaan. 

En spannend, want moatst hieltyd 

om dy hinne sjen oft der net ien 

oankomt. Fan myn âlders mei it wol, 

mar de boetes moat ik sels betelje.’ 

Fierder is de regel dat it húswurk 

foar giet en dat de teksten net te 

raar wêze meie. ‘Dy teksten betink ik 

sels’, giet Jacoba fierder. ‘Ik meitsje 

thús wat sketsen en dan betink ik 

watfoar tekst dêr moai bypast. Op 

ús garaazjedoar ha ik ‘Keep ya head 

up’ spuite. Dat fûn ik wol in moaie, 

positive tekst. En ús heit en mem ek.’ 

Jacoba fynt grutte muorren it leukst 

om te dwaan. ‘Dan hoechst net sa 

te prigeljen. En it falt mear op! Ik 

spuitsje wolris in hertsje, mar ik wol 

net dat it te skattich, te famkeseftich 

wurdt.’ Jacoba lit foto’s fan har 

pieces sjen. Stoere keunstwurken, 

konstatearje wy. Se knikt tefreden.
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Graffitykeunstner
Graffitykeunstner

Jacoba Visser is graffitykeunstner. Se 

makket geweldich moaie pieces! It leafst 

spuitet se stoere keunstwurken op grutte 

muorren. Har heit en mem fine har hobby 

prima, salang’t se earst mar har húswurk 

makket en gjin rare teksten brûkt. En 

boetes... ja, dy moat se sels betelje. 



Filmposters
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FERBEAN
Filmposters moatte de oandacht lûke. Faak 
wurdt dêrby geweld of seks brûkt, mar dat 

wurdt net yn alle lannen akseptearre. 
Sa waard yn Amearika it affysje foar 
de James Bond-film Golden Eye 
ferbean omdat James Bond syn 
gewear op it publyk rjochte. Dêrom 
kaam der in oare poster. Dêrop 
waard it pistoal omheech rjochte.

Yn Frankryk waard de filmposter fan 
de dramafilm Coco avant Chanel ferbean 
omdat de haadrolspylster in sigaret yn ‘e hân 
hie. Yn Frankryk mei smoken net op dy wize 
promoate wurde. Dêrom kaam der in hiele 
oare foto op de poster. 
Yn Ingelân waard it affysje fan de film 
Ali G inthahouse ferbean omdat dizze 
‘beledigjend’ wêze soe. De makker fan de 
poster, filmmaatskippij United International 
Pictures, wie dêrnei ferplichte om twa jier 
lang al harren filmposters fan tefoaren 
keure te litten. 

In perfekte filmposter hoecht net in moaie 
filmposter te wêzen. Fansels binne de ‘looks’ fan 
belang, mar de poster moat foaral in goed gefoel 
by minsken oproppe. It affysje moat de oandacht 
lûke, ek yn in drokke winkelstrjitte. En it moat 
opfalle tusken alle oare posters yn ‘e bioskopen. 
In affysje moat praktyske ynformaasje oer de 
film jaan, mar ek in emoasje by de minsken 
oproppe: ferlieding, ferbjustering, ferrassing of 
lilkens. Mar it allerbelangrykst is dat it affysje 
herkenber wêze moat as filmposter.  

Sykje de ferskillen
As wy in pear filmposters neistelkoar lizze, dan 
falt it op dat se allegear op elkoar lykje. Do tinkst 
miskien: lekker maklik, ha dy ûntwerpers dan 
gjin fantasij? Mar it is just in slimme set fan 
harren. It geheim fan in goede filmposter is dat 
hy liket op de poster fan in oare goede film. Sa 
tinke minsken sûnt de film Pretty Woman (2001) 
by de kleuren rôze en wyt oan in romantyske 
komeedzje. As in film oer leafde giet, brûke 
ûntwerpers dus faak dy kleuren. Dan komt it 
boadskip daliks oer. 
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Filmposters
Hast al nei Skyfall, de nije 

James Bond-film, west? 

Hast der fêst al wat oer 

heard op televyzje. Of 

miskien hast de filmposter 

wol sjoen. It filmaffysje is de 

belangrykste promoasje foar 

in film. Wat is eins it geheim 

fan in goede filmposter? LEUKE LINK(K):
Witsto dat se yn Sina kampioen 

yn it kopiearjen fan filmposters 

binne? Sjoch gau op:

Wolsto alles witte oer films? Gean dan ris 

nei it nije Eye Museum yn Amsterdam. 

Sjoch op www.eyefilm.nl.

Sjochsto op de poster:

*  Lytse minsken op it strân, 

 grutte hollen yn ‘e wolken

  Pak de tissues der mar by. Ien fan de haadper-

 soanen giet dea, mar úteinlik komt alles wol goed.

* In rêch en wat wapens

  Be prepared foar in protte aksje, sjitterij 

 en eksploazjes.

* In hiel grut each

 Hoe dan ek… horror!

* Natuer en in soad blau

  Doch de learzens mar oan: dit is in natuerfilm. 

* Swart en oranje

  Swart stiet foar aksje, oranje foar eksploazje.

* Skonken
 Twa pear skonken betsjut… seks. 

* Rêch tsjin rêch

  Twa minsken dy’t mei de rêgen nei 

elkoar ta steane, lykje ûnbetroubere 

partners, mar it tsjinoerstelde is wier. 

Dit giet om in romantyske komeedzje.

Skiednis
It nut fan in filmaffysje is troch de jierren net feroare, 
mar de foarmjouwing wol. Op de alderearste filmposters 
út it begjin fan de 20e ieu stie alline mar in tekstblok mei 
de titel fan de film. Nei 1910 feroare dat. Doe kamen der 
echte ûntwerpstudio’s. Sy ûntwurpen aparte posters en 
ûntwikkelen in eigen styl. 

Spitigernôch binne der net folle filmposters út it 
begjin fan de 20e ieu bewarre bleaun. Dat komt troch 
de ekonomyske krisis yn de jierren tritich. Bioskopen 
ferkochten de posters om sa oan jild te kommen. Der 
binne dus gjin posters mear út ‘e tiid 1930-1945. Ast dus 
ien tsjinkomst op de rommelmerk, dan hasto bingo! 

Omdat in filmaffysje faak makke waard troch 
keunstners, waarden it letter ek al gau keunstobjekten. 
De posters wiene faak krekt sa bekend en beroemd as de 
film. Tsjintwurdich is der op ynternet in soad hannel yn 
filmposters. De echte samler is op syk nei affysjes út in 
bepaalde periode, út in bepaald lân of fan in spesifike 
keunstner. 

In hantlieding ‘filmposters lêzen’…
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Yllustraasjes

Om’t Paul van Dijk earder tekenje as skriuwe koe, makket er de 

yllustraasjes yn syn boeken sels. 

Hoe wurket it meitsjen fan in yllustraasje eins? 

1.  Alderearst lêst Paul de tekst nochris goed troch. Dêrnei 

ferdielt er it ferhaal yn stikjes en beslút wêr’t ûngefear 

in tekening komme moat. Dan siket er in sêne út dy’t 

nijsgjirrich is om it út te byldzjen. 

2.  Paul sketst earst mei potlead presiis wat der yn de sêne 

bart, mar hy betinkt der faak ek noch wat by. Want in 

tekening moat ek altyd wat nijs sjen litte. De sketsen binne 

faak hiel rûch. As de skets nei ‘t sin is, lûkt er dy op in nij 

stikje papier nochris oer. Dat docht er mei in ljochtbak. 

Sjoch tekening 1.

3.  As de skets goed op papier stiet, kin de tekening yn ‘e 

inket sette. Paul brûkt dêr eastindyske inket foar en in lyts 

pinsieltsje. It resultaat sjocht op tekening 2.

4.  Paul kleuret de inkettekening yn mei wetterferve. Om’t de 

platen yn it boek swart/wyt binne, docht er dat mei grize 

toanen. As dat slagget, is de yllustraasje klear! (Sa no en 

dan moat it noch in kear, om’t it mislearret :-) ) 

 In definitive yllustraasje sjochst by tekening 3.

Skriuwer Paul van Dijk út Warkum hat wer in spannend boek skreaun! 

It boek hjit De Kening fan Juster. Miskien in moai kadootsje foar 

ûnder de krystbeam?

Mear witte oer it boek en 

oer Paul van Dijk? Sjoch op: 

www.paulvandijk.afuk.nl. 

De trailer fan it boek is 

te finen op YouTube. 

Wêr giet it boek oer? 

Oer Renske. Har mem hat in nije freon, en dy hat wer in 

dochter. Mem is sa fereale dat se net sjocht dat Renske en 

dat famke hieltyd rûzje meitsje. De iennichste dy’t noch 

normaal docht, is pake. No ja, normaal? As Renske op in 

dei op syn hûs past, stiet der in geheimsinnige man op ‘e 

stoepe. Fan dat momint ôf sil neat mear itselde wêze…

Asto fan mysterieuze, spannende ferhalen 

hâldst, dan is dit boek krekt wat foar dy!

Aksje!

Wolsto it boek winne? 

Op 7 jannewaris ferlottet LinKk 

De Kening fan Juster ûnder ús 

Twitter-folgers. Paul sinjearret 

it boek foar de winner 

én makket ek noch in 

spesjale yllustraasje!

De Kening

fan Juster
1

2
3



Wolkom Wii Mini
Ja hear, hy leit yn ‘e winkels. Neidat al ferskillende kearen útlekt wie dat er komme soe, 
is er der no echt: de Wii Mini. Sûnt begjin desimber is er te keap yn Kanada. De Wii Mini 
is in lytsere fariant op de Wii. It apparaat kin allinne mar Wii-titels ôfspylje, hat gjin 
ynternetoansluting en kin ek net op Wifi. Hy is te krijen yn ‘e kleur read/swart. Wat er 
kostet? 99,99 Kanadeeske dollars. Dat is sa’n 75 euro. Kanada hat dus de primeur mei dizze nije console. 
Wannear’t de Wii Mini nei Europa komt, wie noch net bekend doe’t wy dit skreaunen. 

The Hobbit yn 3D 2.0
De film The Hobbit: An Unexpected Journey draait sûnt 12 desimber yn ‘e bios. Wa’t 
de reklamespots fan de film sjoen hat, hat fêst heard dat se dêryn oer ‘High Frame 
Rate 3D’ sprutsen. Dat is in nije filmtechnyk wêrmei’t films flugger opnommen 
wurde. Hollywood-films nimme se op mei 24 bylden yn in sekonde. By HFR is dat 
48 bylden yn in sekonde. Dat is better omdat it lekkerder sjocht. By 3D-films is it 
no soms noch lestich om dy te konsintrearjen. Foaral by spektakulêre aksjesênes 
liket it soms dat de bylden útelkoar falle. Dêrtroch krije sjoggers in weeïch gefoel of pine yn ‘e holle. 
Dat probleem wurdt oplost troch HFR. De Hobbit is de earste film dy’t yn HFR 3D ferskynt. HFR hat de 
takomst! Der is allinne ien probleemke, noch net alle bioskopen hawwe de goede apparatuer foar HFR. Yn 
Nederlân kinne mar 10 bioskopen The Hobbit yn HFR sjen litte. Pathé yn Grins is dêrfan it tichteby foar 
ús. Oare bioskopen draaie The Hobbit fansels ek wol, mar dan yn 2D, Real 3D of IMAX3D.  
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Gangnam Style!
Hop, hop, hoppang Gangnam Style! Wy wurde al fleurich as wy oan dit nûmer 
tinke! Gangnam Style is al moannen in dikke fette hit. It bybehearrende dûnske 
wurdt oeral op ‘e wrâld mei dûnse en de Súd-Koreaanske sjonger Psy is in fenomeen. 
Kin net better dus. Of wol? Jawis! Gangnam Style hat alwer in nij rekôr te pakken. 
It is it meast besjoene filmke ever op YouTube! De klip waard mear as 837 miljoen 
kear besjoen. En ûndertusken sil dat alwer folle mear wêze. Doe’t Gangnam Style 
de 804 miljoen sjoggers berikte, gie de klip it nûmer Baby fan Justin Bieber foarby. 
Dat nûmer hat hiel lang it alderpopulêrst west op YouTube.

Fette ûnsin app
Wat is it dochs moai guod, apps. Tusken al dy miljoenen apps sitte soms ek 
hiele grappige. Wy hawwe der ien fûn: Bubble Wrap. Bisto wolris dwaande mei 
bobbeltsjesplestik? Hearlik om dy bobbeltsjes ien foar ien knappe te litten, of net? 
Mar ja, as it plestik op is, is it wer dien. Net mear, dus, want dêrfoar hawwe wy no 
Bubble Wrap. By dy app moatst yn 45 sekonden safolle mooglik bobbeltsjes knalle 
litte fia dyn touchscreen. Super sinleas fansels, mar wol leuk! 

Twitter: ek foar hûnen
Dat Britney Spears net altyd hûndert punten is, wisten wy al lang. Mar wat se no 
wer dien hat... Spears hat in nij húsdier. Dat makke se bekend fia Twitter. Yn in 
tweet stelde se har puppy Hannah foar oan har fans. De pup krige efkes letter ek in 
eigen Twitter-akkount. Dêrop stelde se fragen lykas: ‘Sil ik hjoed in strik drage?’ en 
‘Watfoar bist sil ik no wer efterfolgje, in iikhoarntsje?’. Hannah is ek noch populêr: 
yn twa dagen hie se al mear as 11.000 folgers. Dêr wie se bliid mei, sa liet se blike yn 
in tweet: ‘11.000 slikken foar myn 11.000 nije freonen! Waf!!!’ Mmm, okee.    


