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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! 

Kees kipet om de húsherne. Wat heeft Piter dêr 

út? Jan giet noch mear op ‘e skûl. Hy robbet him 

op ‘e foarholle en dikeret nochris yn ‘e fierte. 

Kloppet syn kweabetinken? Ja hear, Piter is oan 

it hofkesjongen, feitwier! 
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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 ‘dropbox’ moat dropkepot 

wurde. Krekt wat, net?!

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

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

Wa wit fynst dyn wurd werom yn LinKk 5!
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YNHâldYNHâld Hoi LinKk lêzers,
2013 is it jier fan de patrys (patrijs). De fûgelbeskerming freget it 
hiele jier lang oandacht foar dizze fûgel. De patrys is nammentlik hast 
útstoarn yn Nederlân. Sûnt de jierren santich is de oanwêzigens fan 
dizze soart mei 95 prosint ôfnommen. Sneu net?

LinKk is gek op bisten en natuer. Reden genôch om dat as tema te 
hawwen foar dit splinternije nûmer. Sil is ek gek op floara en fauna. Of 
eins allinne op de fauna, want bisten fynt er it aldermoaist. Dy hobby 
leveret soms rare mominten op. Hokker, dat lêsto op side 8. 
As je oan ûnbewenne eilannen tinke, tinke je gau oan fiere oarden lykas 
Yndonesië of Maleisië. Mar dat hoecht net. Ek yn Fryslân hawwe wy 
ûnbewenne eilannen. Sjoch mar op side 12.
De sjimpansee is it tûkste bist op ierde. Hy hat in hiel goed ûnthâld en 
kin sels gebeartetaal leare! In echte slimmerik dus. Sa binne der mear 
sokke kampioenen binnen it bisteryk. Wolsto witte wa? Blêdzje gau nei 
side 16!

In protte wille by it lêzen fan dizze LinKk. Net te 
lang lêze, hear. Hjoed ek efkes bûtendoar – yn de 
natuer – sjen. 

Marrit de Schiffart

Nûmer 4
jiergong 13 
febrewaris 
2013

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

Hasto altyd al ris oer it waad banjerje wollen? Op 

syk nei krabben en skulpen? No krijst de kâns. Yn 

‘e foarjiersfakânsje wurdt Ljouwert omdoopt ta 

LeeuWADDEN. Natuermuseum Fryslân stiet dan yn 

it teken fan it waad (de wadden). Dêrby organisearje 

se ferskillende (oerdekte) waadekskurzjes. Lekker 

troch de blabze nei de waadeilannen blabberje dus! 

Asto op ien fan de eilannen oankommen bist, giet de 

ûntdekkingstocht fierder. Wat is der te dwaan op Teksel, 

Flylân, Skylge, It Amelân en Skiermûntseach? Ûntdek it 

tusken 16 febrewaris en 3 maart yn it Natuermuseum. 

Learzens oan!

In wierheid as in ko
Men moat net mei de noas by oarmans gat komme. 

UT ’E ALDE DOAZE

>

Ynhâld en LinKke Saken
Nijtsjes foar en oer skoallen
Bysûnder bonkerak 
Eins lykje bisten en minsken opinoar
Fotostrip I.K.
Jeroen en Rutger, the battle
Sijmen en Elske skitterje op it toaniel
Spylje yn in famyljemusical
Beppe Foke’s Facebook flater
Koart ferhaal
LinKke Siden
Nijs oer de stjerren
Op een onbewoond eiland yn Fryslân
Ynklusyf flamingo’s en wite strannen!
Fryslân ’s got talent: Piet Kroes
Piet docht mei oan The Voice Kids 
Kampioenen
Toppers út it bisteryk
Itenfergriemerij
Lear de Dumpster divers kennen
Strip
Lekker belangryk! 
F-terside
Oer games, apps, muzyk en films

Kypje: gluren

Húsherne: de hoek van het huis 

Útheve: uitspoken

Op ‘e skûl gean: verschuilen 

Robje: zich krabben • Dikerje: turen

It kweabetinken: vermoeden/verdenking

Hofkesjonge: fruit stelen in de boomgaard

Feitwier: echt waar

folgje LinKk magazine online

wat in sniebrot

it is de tiid fan it jier

kinst it ferwachtsje

fan snie hast trijeris wille

as it falt 

as it leit

en as it teit

hawar snie hat sinne (snie hat sinne: nije sin?)

op ‘e rêch 

Dit is in gedicht fan Egbert. Egbert skriuwt Fryske sms-

gedichten. Hy set se ek altyd, mei in knypeach o, yn it 

Nederlânsk. It binne ferskes fan presiis 160 tekens. Ien 

ferske past dus yn in sms. Wolst mear fan sokke sms-

gedichtsjes lêze? Sjoch op www.egbertsmst.blogspot.nl.

Taalsintrum Frysk

Binnendoar waadrinne yn Ljouwert



Oare kear fierder

Foardat wy 
gedonder krije.

It is merke. Rutger is net yn in feeststimming, 
mar wol der dochs efkes sjen.

Jawis, Jeroen hat 
it wer dien! Neffens my 

doochst sels net!

Do bist myn âlde freon, 
Rutger. Mar no kies ik 

foar Jeroen!

Hee, wat is der?!

Hee, dêr rint Rutger! Dy sil 
‘k efkes skrikke litte!

Dy rotsek fan in 
Jeroen wer! Hy 

doocht net.

Opdonderje, 
Rutje!

No Michael, rekkest wol wat?

AU!

Jildou, 
pas asjebleaft op mei 

him! Ik bliuw altyd dyn 
freon, ferjit dat net.

Ssst... 
steur my net!

Moai sa Jeroen! 
Noch ien stapke en 
dan stroffelet hy oer 

my hinne..

We moatte hjir no 
mar gau wei.

Wêr soe 
Jildou wêze?

Ha, fiislak! Wat moatsto hjir? 
Do soest dochs de flier dweilje 

en ôfwaskje?!

Jildou sjocht Rutger sitten.Rutger stapt efterút en stroffelet.

Rutger vs Jeroen

Strip_LinKk4.indd   1 10-01-13   10:35
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Tekst B
art K

ingm
a, byld: Ism

aël Lotz

Tekst: Jurjen van der M
eer

Minsken en bisten lykje net opinoar. In 
hûn rint bygelyks op fjouwer poaten, 
wy hawwe der mar twa. In hûn kin ek 
folle hurder rinne as in minske. Hy 
rint samar mei syn kop nei ûnderen by 
de trep del. Doch him dat mar ris nei. 
Dochs liket in hûn op in minske. Sjoch 
mar nei syn bonkerak. Hûnen binne op 
‘e selde wize boud as minsken. In hûn 
hat ek in ribbekast en rêchwervels, krekt 
as in minske. Syn foarpoaten lykje wol 
wat op ús earmen. Hy rint allinne op syn 
teannen en wy op ús hiele foet. Dochs 
hat ús bonkerak dus itselde bouplan. 

Dat jildt trouwens bygelyks ek foar 
de sjiraffe en de mol. Dy bisten lykje 
totaal net op ús, dat komt omdat se op 
in hiele oare manier libje. Dochs hawwe 
se itselde bonkerak. In sjiraffe siket 

syn iten heech yn ‘e beammen. Dêr 
hat er in lange nekke foar nedich. 

In mol moat gongen grave yn 
‘e grûn. Hy soe allinne mar 

lêst hawwe fan in lange 
nekke. In mol hat mear 

ferlet fan in goed stel graafpoaten. De 
nekke fan de sjiraffe en de poaten fan 
de mol hawwe in spesjale funksje foar 
de bisten. Se sjogge der dêrom ek hiel 
oars út as de minske. Mar it bouplan, it 
bonkerak, is ûngefear gelyk.

BysUnder 
bonkerak
Bisten en minsken sjogge der hiel oars út. Dochs hawwe 

wy itselde bouplan as in hiel soad bisten. Sjiraffen, 

mollen en hûnen: eins lykje wy der as twa drippen wetter 

op! Ús bonkerak (geraamte) is nammentlik gelyk. 

Sloppeling! 
Sûnder bonken soesto net oerein 
bliuwe kinne. Dan soest mar in 
sloppeling wêze! Bonken binne 
buizen mei in hurde, stevige 
bûtenkant. Dy bûtenkant is fan 
kalk en lym makke. Yn bonken 
sit murch (beenmerg). Dit murch 
is in opslachplak foar fet. Op in 
pear plakken yn ús lichem sit ek 
knarsbien (kraakbeen), yn dyn 
ear bygelyks. En yn it puntsje fan 
dyn noas. Knarsbien wol goed 
bûge. Der sit nammentlik in 
protte lym yn. Minsken wurde 
berne mei in hiel soad lym yn ‘e 
bonken. Lytse bern hawwe dus 
folle mear lym yn ‘e bonken as 
folwoeksenen. De bonken fan 
grutte minsken brekke dêrom 
ek folle earder as dy fan hiel 
jonge bern. Bysûnder net?
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Rients Gratama, de nestor fan it Fryske 
toaniel, fûn it hearlik om mei Sijmen 
en Elske te wurkjen. ‘Se hawwe beide 
in soad talint’, fynt hy. En dat wylst se 
beide noch net sa faak op it toaniel stien 
hawwe. Sijmen (11) út Reahûs begûn 
foarich jier mei aktearjen. ‘Aan het begin 
van het jaar heb ik meegedaan aan het 
Berne-Iepenloftspul in Easterwierrum. 
Daar had ik een kleine bijrol, dus dat 
was eigenlijk nog geen acteren.’ In ‘De 
Lytse Jonker’ spile Sijmen de rol fan 
Jop, in fleurich jonkje út in folksbuert 
yn Den Haag. Tanksij in erfenis ferhuzet 
Jop nei Oranjewâld. De rol fan Jop 
wie de haadrol fan it stik. ‘Dat vond 
ik natuurlijk heel leuk’, fertelt Sijmen 
entûsjast. ‘Mijn moeder vond het wel een 
beetje spannend, maar het is allemaal 
goed gekomen.’

Ek Elske (12) út Jobbegea hie noch net 
safolle ûnderfining mei toaniel doe’t sy 
har oanmelde foar de audysje. ‘Yn groep 
7 gong ik op dûnsjen, sjongen en toaniel 
en spile ik mei yn in musical. In jier letter 
mocht ik meidwaan oan de skoalmusical. 

Ik fyn musicals hiel leuk om te dwaan.’ 
Elske mocht yn de rol fan Bonnie in liet 
sjonge mei Elske DeWall. Dêr wiene har 
sussen in bytsje jaloersk op. ‘Myn âldste 
sus sit op sjongles en sy sei: “Do dochst 
in kear audysje en dan meist fuort mei 
Elske DeWall sjonge.” ‘Dat fûn ik wakker 
moai fansels’, laket Elske.

Bekende Friezen
Sijmen fûn it foaral leuk om mei bekende 
Friezen te spyljen. ‘Maar ik had eerlijk 
gezegd nog nooit eerder van ze gehoord. 
In de auto onderweg naar de repetities 
heb ik Freark heel veel vragen gesteld. 
Dat was interessant. Ook Rients heeft 
heel veel op toneel gestaan. Zoveel, dat 
hij niet meer weet hoe vaak.’ Sijmen koe 
in protte leare fan de beide akteurs. ‘Ik 
ben wel honderd keer beter geworden. 
In het begin deed ik  alles veel te zacht. 

Zowel acteren als zingen. Daar heb ik 
heel hard aan moeten werken.’

Elske, dy’t yn de Gymnasium brêge-
klasse fan it Bornego College op It 
Hearrenfean sit, hat foaral in soad leard 
fan Elske DeWall. ‘Sy hat my holpen by 
it sjongen. Se makke bewegingen mei 
har hân om sjen te litten wannear’t ik 
lûder of minder fluch sjonge moast.’ 
De jonge akteurs hawwe elkoar ek in 
soad holpen. ‘Wy hiene in hiele leuke 
groep en elkenien fûn elkoar aardich. 
De oanwizingen dy’t wy elkoar joegen, 
wiene goed bedoeld en ek hiel handich.’

Script leare
Sijmen en Elske hienen gjin problemen 
mei it learen fan de tekst. ‘Dat fyn ik 
eins mar maklik’, bekent Elske. ‘By myn 
earste musical hie ik de tekst hielendal 
net leard. Neidat ik it twa kear trochlêzen 
hie, wist ik it út ‘e holle.’ Sijmen: ‘Ik had 
meer moeite met het spelen en zingen’, 
vertelt Sijmen. ‘De tekst zat na een paar 
keer repeteren al goed in mijn hoofd.’

Nei ôfrin fan de musical wiene de 
reaksjes loovjend. ‘Ik heb het gevoel dat 
iedereen er flink van heeft genoten’, 
fertelt Sijmen. ‘Mijn moeder was er elke 
avond bij. Ze was helemaal trots. Maar 
ik kreeg ook goede reacties van mensen 
die ik niet kende.’ Doe’t Elske nei ôfrin 
fan de foarstelling yn har toanielklean 
nei de foyer ta gong, waard se ek hieltyd 
oansprutsen troch ûnbekenden. ‘Se 
fûnen dat ik it goed dien hie. Dat wie 
fansels leuk om te hearren.’

The show must go on
Sijmen hat neffens Rients Gratama echt 
gefoel foar teater. Hy waard ek min ofte 
mear de held fan de produksje. Hy krige 
nei de earste twa útfieringen gryp en 
stie dêrnei mei fjirtich graden koarts 
op it poadium. ‘Voordat ik op moest, 
verzamelde ik zoveel mogelijk kracht. 
Ik probeerde ook altijd een glimlach op 
mijn gezicht te houden. Na elke scene 
stond er een stoel klaar, zodat ik weer 
kon rusten. Ik wist niet van mezelf dat 
ik het zo goed zou doen, maar ja... the 
show must go on.’

Ek Elske waard in bytsje ferkâlden. 
‘Gelokkich gong dat gau foarby’, fertelt 
Rients Gratama, ‘want ek sy wie in 
ferrassing. By de audysje kaam se hiel 
beskieden binnen, mar doe’t se op it 
poadium stie, gong se los. Se strielde sa’n 
soad krêft út. Wy wisten doe dat we ús 
Bonnie fûn hienen.’ 

Allinne mar kompliminten dus foar de 
beide toanielspilers, dy’t – hoe kin it ek 
oars – letter akteur wurde wolle. Sijmen: 
‘Dit jaar ga ik weer audities doen voor 
de kerstmusical. Maar eerst wil ik weer 
even lekker voetballen. Bij het toneel 
kreeg ik nieuwe vrienden, maar ik miste 
mijn oude vrienden waarmee ik elke dag 
voetbalde ook. Dat vond ik wel jammer.’ 
Elske wol takom jier ek wer audysje 
dwaan. ‘Dit kear mei myn sussen en 
broer. Se wolle no allegearre meidwaan!’

Sijmen en Elske 
skitterje op it toaniel

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

Sijmen Mc Donald en 

Elske Algra stienen 

ein foarich jier seis 

jûnen op de planken 

yn de famyljemusical 

‘De Lytse Jonker van 

Oranjewoud’. Net 

samar in musical, 

want Sijmen en Elske 

spilen mei bekende 

Fryske akteurs, lykas 

Rients Gratama 

en Freark Smink. 

En sjongeres Elske 

DeWall die ek mei yn 

Het Posthuis Theater 

op It Hearrenfean. 

Gesellige cast  

Twa sjongende Elskes

Elske, Sijmen, Rients Gratama en Freark Smink



Tekst: A
ns W
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`Hee freak, hast nije sokken? Hahaha.’
J̀a, want ús natuermantsje hat gau lêst fan kâlde fuotsjes.’

`Hat beppe ek noch in mûtske breide foar dyn yntelliginte kopke?’
`En wantsjes foar dyn lytse hantsjes?’
In bolderjend laitsjen fan de jonges galmet oer it skoalplein. Se steane mei 
harren fjouweren om Sil hinne as er syn fyts yn it fytsehok parkeare wol. 
Jordy wol de broeksbokse fan Sil omheech lûke om te sjen watfoar sokken er 
oan hat. Dat giet Sil te mâl. Hy skopt Jordy fan him ôf.
`Ho maat, net sa raar. It wie mar in grapke, hear’, en mei de hannen yn ‘e 
loft docht Jordy in stap efterút.
Sa wurdt Sil wol faker wat narre. Net faak, sa no en dan. En dit wie fansels 
ek in ynkopper foar de jonges. Dizze oanlieding frege om in reaksje. 

Sil is in jonge fan 14 jier en sit yn ‘e twadde klasse fan it Frisia 
College yn B.
Hy is blond, lyts fan stik en hat in bril mei rûne glêzen. Hy 
hat wat wei fan Harry Potter, mar dan oars. Hy is stil en 
serieus en wat apart. De klasse akseptearret him en lit him 
gewurde, meastentiids dan. It makket Sil allegearre neat 
út, want hy hat in eigen wrâld.
Syn favorite fak is biology en wa’t Sil in bytsje ken, sil 
him dêr net oer fernuverje, want syn grutste hobby is de 
natuer. No ja, hobby, kinst it mear in passy neame. Sil ís 
natuer, om sa mar te sizzen. 
Fan lyts jonkje ôf is er al dwaande mei alles wat bûten 
krûpt, rint, graaft, swimt en fljocht. It mei dúdlik wêze dat 
er mear fan de fauna as fan de floara is. Blommen en alles wat 
fierder oan de boaiem fêstsit, fynt er allinne mar ynteressant 
om’t se it begjin foarmje fan alle fiedselstringen. Hy fynt it folle 
spannender om bygelyks kikkerts, podden of fûgels te spotten. Of om 
te sjen hoe’t stikelbarchjes nachts omskarrelje en iten sykje.  
Mar it allermoaist fynt er ynsekten. Dy wûndere wrimelwrâld fan krobben, 
tuorkes en wantsen fassinearret him it meast. Neist alle nijsgjirrige saken 
oer hoe’t dat lytse guod libbet en sa, ken er ek de Latynske, Nederlânske en 
Fryske nammen fan de bistkes.  

Sil syn grutte foarbyld is Freek Vonk. De biolooch fan de televyzje ken er 
persoanlik. Hy hat him in kearke troffen by de opnamen fan in televyzjeprogramma. 
Sil en syn mem sieten doe yn it publyk. Se wiene tegearre spesjaal nei Hilversum 
ta riden foar Freek. Nei de opnamen binne se nei him tagien en hawwe se mei-

elkoar praat. Freek wie sa entûsjast oer Sil syn ferhalen, dat er 
syn mailadres krigen hat. Sûnt dy dei maile se geregeld en folgje se 

elkoar op Facebook. Trouwens, sûnt se op skoalle witte fan Sil syn 
kontakt mei de BN’er, is syn oansjen behoarlik omheechgien.  

Sil kin him yn it deistige libben net sa goed rêde. Hy fynt it dreech 
om mei leeftiidsgenoaten om te gean. Mar op de sosjale media kin 

er goed út ‘e fuotten en is er tige aktyf, benammen op Facebook. Al 
syn fynsten, nuveraardichheden, nijtsjes en foto’s dielt er mei syn 
‘freonen’ op syn eigen biopagina. Syn folgers traktearret er alle dagen 

op de prachtichste ferhalen en syn foto’s binne manjefyk. Close-ups 
fan boktuorren, rûpkes en stienkrobben lykje as troch in professjonele 
fotograaf makke te wêzen. Dat is fansels te tankjen oan de grutte 
makrolins, dy’t er twa jier ferlyn fan syn jierdeisjild kocht hat. 

Op in gegeven stuit krige beppe Foke lucht fan Sil syn facebookpraktiken 
en se woe witte hoe’t dat wurke mei dat feestboek. Mei jobsgeduld hat Sil 
op in sneintemiddei syn beppe de begjinsels fan Facebook eigen makke. 
Stapke foar stapke foar stapke hawwe se tegearre in side oanmakke. 
Geweldich fûn se dat. Der gie in hiele nije wrâld foar har iepen. Alle 
bern en beppesizzers hat se direkt útnoege om freon te wurden. `Sa kin 

ik folle better byhâlde wat elkenien by de ein hat.’
En no hat beppe dus ek yn ‘e gaten krigen dat je ‘vind ik leuk’ 

oanklikke kinne en datst berjochtsjes nei elkoar ta stjoere kinst. 
It like beppe dêrom de koartste klap om Sil fia Facebook in berjocht 

te stjoeren doe’t se juster klear wie.

 

Beppe Foke’s
Facebook flater

Beppe Foke 
Sil, ik ha in pear nije geitewollen 
sokken foar dy breide. Wannear 
hellest se op?

Dre
ge

 w
ur

de
n

Broeksbokse
 broekspijp

Fernuverje
 verbazen

Fiedselstringen 
 voedselketens

Krobbe
  kever

Tuorke 
 torretje

Makrolins
 macrolens
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In knaljier foar Sylvie

BabynijsSkrik foar The Voice
Dat wie skrikke foar de makkers fan The Voice! Neidat Nick en Simon 
oankundigen dat se ophâlde soenen mei de show, liet ek Van Velzen witte dat 
er net wer meidwaan sil yn it nije seizoen. ‘Ik wol graach mear tiid frijmeitsje 
foar nije útdagingen en projekten. Boppedat krij ik yn it foarjier myn twadde 
soantsje en wol ik wurkje oan in nij album. Ik haw it prachtich hân by The Voice. 
Myn moaiste oantinken is ús besite oan Amearika, wy mochten dêr de show 
promoatsje. De Amerikanen woenen mei ús op ’e foto, echt funny.’ Roel hat al in 
idee foar de nije sjueryleden: Ilse de Lange en Alain Clark. Wy binne benijd wa’t 
der yn it nije seizoen op de stuollen sitte sille.

One Direction superdrok
I know girls, dit nijs is as One Direction-fan net leuk om te lêzen. Mar wy moatte it 
dochs even diele. Harry Styles hat foar syn freondintsje Taylor Swift in prachtich 
nijjierskado kocht: in hiele bysûndere vintage earmbân. Taylor wie hielendal 
ûnderstboppe fan dit juwiel. It sil dreech wurde foar dit fereale stel, want One 
Direction krijt it superdrok yn 2013. Hoe faak de twa elkoar sjen kinne, is de 
grutte fraach. One Direction sil nammentlik on tour en harren nije single Kiss 
You promoatsje. De release fan de klip is al efter de rêch en de klip is meikoarten 
te sjen. De mannen sille derút sjen as silers… Silers op in Frysk skûtsje? Dat soe 
pas LinKk wêze. Haha!

Justin smookt joint

Superstjer mei ADHD en OCS

Tekst: A
nna M

arije Bloem
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Nei de Makkumer Noardwaard ta? Dan hast ien 

probleemke. It eilân is net frij tagonklik. Efkes stikem 

om de ferbodsbuorden hinne rinne dus. Of in ekskurzje 

boeke by It Fryske Gea! Doch dyn learzens oan en stap op 

de boat nei it eilân ta. Dêr banjerst troch it hege reid en 

giest op syk nei bysûndere bisten en planten. Do besjochst 

ek aparte skulpen op it wite strân. De earstfolgjende 

ûntdekkingstochten binne op:

9 maart, 9.30 - 11.30 oere | 27 maart, 14.00 - 16.00 oere

Sjoch ek op www.fryskegea.nl

Op een onbewoond
 eiland… yn Fryslân

Fleiskleurige 
orchidee

No ju, do hjir ek? Gesellich dat wy no mei ús beiden 
hjir op de Makkumer Noardwaard binne. En dat wylst wy 
kaaiblommen sa seldsum binne. Hearlik hin, dy fochtige 

grûn hjirre. Ik fyn dy wol knap. It is simmer seker? 
Allinne dan bloeie wy sa moai. Miskien kinne 

wy wolris op date. Nei it strân of sa.  

Flamingo
Hoi! Ik bin de Europeeske flamingo. 

Ik bin de iennige flamingosoart dy’t yn Europa foarkomt. Ik bin ek wolris te finen yn Fryslân. Moaie natuer ha se dêr. Hiel, hiel soms kom ik hjir, op it eilân Makkumer Noardwaard. 
Ik hâld fan dit swiete wetter.

Skulpen
Hmm, wat lizze wy hjir hearlik yn it 

sintsje net jonges? De streaming hat ús hjir op it 
strân fan de Makkumer Noardwaard brocht. Mar dat 

fine wy net slim, daalders plakje ha wy hjir. Trochdat wy 
mei safolle binne, liket it fan fierren krekt as is dit in 

wyt subtropysk strân. Mar dat is fansels net sa, 
wy binne gewoan skulpen.

Noardske wrotmus
Pfff, bale, ik bin spotten troch minsken. En se hawwe my 

ek noch op ‘e foto set! Dy rare lju fine it fansels hiel bysûnder 
dat se my tsjinkomme, want ik skyn ‘seldsum’ te wêzen. No, dêr ha 

ik gjin boadskip oan. Ik bin gewoan ik, de noardske wrotmûs. 
Ik hâld fan swimmen en yt wetterplanten. It is foar my 

dus ideaal om op de Makkumer Noardwaard 
te wenjen.    

Hasto alle ôfleveringen fan Expeditie Robinson sjoen? En dreamsto derfan om nei sa’n 

moai ûnbewenne eilân ta te gean? Gjin noed, it is net nedich om krekt lykas de dielnimmers 

fan Expeditie Robinson nei Maleisië ôf te reizgjen. Ek yn Fryslân hawwe wy ûnbewenne 

eilantsjes. Ynklusyf wite strannen en flamingo’s! Wolkom op de Makkumer Noardwaard. 

It untstean fan it eilan
De kust by Makkum is de ôfrûne jierren rigoereus 
feroare. Dat komt troch de Ofslútdyk. Dy sleat yn 
1932 de Iselmar ôf fan de Waadsee. En dus waard it 
sâlte wetter swiet, wie der gjin heech- en leechwetter 
mear en gong de wetterstân omleech. Dêrtroch kaam 
de sânbank ûnder Makkum foargoed droech te lizzen. 
It ûnbewenne eilantsje Makkumer Noardwaard wie 
in feit! 
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Piet hat syn sjongtalint net fan frjemd. 

Hy komt út in muzikale famylje, want 

pake Piet mocht ek altyd graach sjonge 

yn koaren. Wy fan LinKk wisten al lang 

dat Piet as in merakel sjonge kin, want 

hy die earder mei oan SjONG. Mar The 

Voice Kids is wol even wat oars fansels. 

Ris sjen hoe’t it Piet yn Hilversum be-

falt.  

Wie dit de 

earste kear 

datst meidiest 

oan The Voice 

Kids of hast it al 

earder besocht?

‘Dit wie de earste 

kear. Ik ha yn 

2011 wol meidien 

oan SjONG, it 

Frysktalich sjong-

festival foar learlingen yn it fuortset 

ûnderwiis fan 12 oant en mei 18 jier. Mei 

it Fryske Beatlesnûmer ‘Mei wat help 

fan in freon’ waard ik twadde. De sjuery 

oardiele doe: ‘Hy is net grut, mar kin wol 

hiel goed sjonge!’ It earste seizoen fan 

The Voice Kids ha ’k op televyzje folge. 

Ik fûn it fuort in moai programma. It 

liek my geweldich om mei te dwaan. 

Ik wie benijd wat se fan myn 

stim fine soenen. Doe 

ha ik my gewoan 

opjûn.’

Hast lang nei tocht oer it 

nûmer datst sjonge soest 

by dyn audysje?

‘It nûmer You Raise Me Up 

fan Josh Groban ha ik in jier 

lyn by de doop fan myn twa 

nichtsjes yn it Frysk songen. 

Jeanette Valkema, famylje 

fan my en fluitdosinte, hie it 

foar my útsocht. Se fûn it goed 

by myn stim passen. Dêrom 

haw ik it ek keazen foar The 

Voice Kids. Ik wie earst wol 

in bytsje senuweftich, mar 

waard hiel goed op myn 

gemak steld troch de 

meiwurkers. Ik fûn 

it in geweldich 

moaie er-
faring 

om mei te dwaan. Fansels is it ek hiel 

spesjaal om foar sokke grutte artys-

ten op te treden. Earst wie it nuver 

mei al dy kamera’s deromhinne, mar 

dat went ek wol wer. Ik bin en bliuw in 

nuch tere Fries, tink ik.’

Alle stuollen draaiden, mar wêr hiest 

fan tefoaren op hope?

‘Einliks hie ik neat ferwachte, mar 

myn doel wie in sjongles fan Babette 

Labeij (de bekendste sjongcoach fan it 

lân) en dat is slagge. En fan tefoaren 

hie ik betocht dat ik foar Marco kieze 

soe as hy omdraaide. Ik ha it gefoel dat 

ik noch in protte fan him leare kin. De 

blind auditions binne al in skoft lyn 

opnaam, mar no is it op televyzje en 

komme de reaksjes. Op Twitter krige 

ik sels in reaksje fan Doutzen Kroes: 

‘Zo #PietKroes ik zit als trotse Fries 

naar je te kijken en vooral te luisteren;) 

#TheVoiceKids’, dat wie in hiele fer-

rassing. Ek myn âlden, broerke, klas-

genoaten en freonen fine it prachtich 

dat ik meidoch. Ik krij in soad moaie 

reaksjes.’

Oer hoe’t it fierder mei dy giet yn The 

Voice Kids meist fansels neat sizze, 

mar wa binne neffens dy dyn grutste 

konkurrinten?

‘Wy ha oant no ta in hiel gesellich, 

moai team by Marco en eins fielt it net 

as in wedstriid en as konkurrinten. 

Wy meitsje gewoan lekker mei-inoar 

muzyk en sjogge wol hoe’t it komt. Ik 

ha no fiif jier sjongles en spylje piano, 

ek bin ik koartlyn begûn mei gitaar 

spyljen. Ik wol net allinnich no, mar ek 

letter graach wat mei muzyk dwaan. It 

liket my ek moai efter de skermen te 

wurkje yn de media. Ik soe it machtich 

fine om mei te wurkjen oan muzyk-

projekten. Mar it aldermeast hoopje ik 

dat minsken genietsje kinne fan myn 

sjongen.’

Iris, Johannes (doarpsgenoat fan Piet), 

der komt in soad talint út Fryslân. Hoe 

kin dat neffens dy?

‘Fansels ha ik ek op Johannes stimd 

doe’t hy oan de grutte Voice meidie. 

We ha it der ek noch wol oer hân dat 

we beide meidienen oan The Voice, 

mar fierder sjoch ik Johannes net folle. 

Dat der no sa’n soad talint út Fryslân 

komt, is om’t it gewoan in hiele moaie, 

muzikale provinsje is.’

Tekst: A
tsje de V

ries, byld T
he Voice K

ids en Piet

Fryslân’s 

got talent:

Piet Kroes

Gjin famylje fan Doutzen, Iris, Tom of Wolter, 

mar wol in like grut talint!

It sil wol yn de namme sitte: 

Piet Kroes is ien fan de talinten 

út The Voice Kids. Marco Borsato, 

Nick en Simon en Angela Groothuizen draaiden 

de stuollen yn rekordtiid om doe’t se syn stim hearden.  

PIET
KROES. . . . . . . .Leeftyd:  

14 jier
Wenplak: 

Aldegea (SWF)
Broers/sussen:  ien broerke, Jorn

Basisskoalle:  
Klaver Trije, Aldegea

Middelbere skoalle:  Bogerman Snits, 

 

klasse 3HV3
Wol letter wurkje yn:  de muzyk-, radio- of televysjewrâld

Favorite artysten:   Ed Sheeran, Adele en Emeli Sandé
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KAMPIOENEN!KAMPIOENEN!

800 KILOMETER
Do kinst raze watst wolst, mar do kinst dy net 
fersteanber meitsje op in ôfstân fan in pear 
kilometer. Foar de blauwe vinvis is dat gjin 
inkeld probleem. Hy is nammentlik op 800 
kilometer noch te ferstean! Hy makket noch mear 
leven as in strieljager. 

LEKKER HINGJE
Epke Zonderland kin goed oan in rekstôk 
hingje, mar yn it bisteryk hat hy in 
konkurrint: de drievingerige 
luiaard. Dy mei graach 
hingje en dat kostet him 
gjin inkelde muoite. De 
luiaard hat nammentlik 
spesjale neils (nagels) 
oan syn poatsjes dy’t 
wurkje as heaken. Sels 
as hy sliept, kin hy dêr 
oan hingjen bliuwe. Dat 
docht Epke him net nei! 

Usain Bolt, Sven Kramer, Lionel Messi… It binne stik 

foar stik kampioenen, mar ûnderskat it bisteryk ek net. 

Bisten ha soms noch mear superkrêften as de minske! 

KRÊFTPATSER
Do soest miskien tinke dat de oaljefant it sterkste bist 
op ‘e wrâld is, mar dan hast it mis. De herculeskever giet 
der mei dy titel fan troch. Hy kin mar leafst 850 kear syn 
eigen gewicht tille en is dus it sterkste bist op ierde. Underskat 
ek seker de gorilla net, want dy kin sa in auto omtriuwe. En de 
Aziatyske oaljefant? Dy triuwt binnen twa sekonden in beam 
om. Dizze bisten hawwe echte superpower! 

WAT HEAR IK DÊR?
Guon bisten hearre hast alles. Sels lûden dy’t foar minsken 
net te hearren binne, sa as de fuotstapkes fan in ynsekt. 
Knap fan dy bisten, hin? It bist mei de bêste earen, syn 
namme ferklapt it al, is de grootoorvleermuis. Hy kin 
ynsekten fleanen hearre. Tige handich, want hy is gek op 
lekker iten.  

AU, AU, AU
Witsto watfoar bist it hurdste byt? In piranha! Dat blykt út in 
ûndersyk dat yn it wittenskiplike tydskrift Scientific Reports stiet. 
Wite haaien, hyena’s en alligators happe eins noch hurder omdat se 
grutter binne, mar yn ferhâlding is de fisk harren de baas. Sa hat de 
swarte piranha in bytkrêft dat oerienkomt mei tritich kear syn eigen 
gewicht. Dat slagget gjin ien oar rôfdier. Sels de útstoarne dinosaurus 
Tyrannosaures Rex net.

TOXIC
Slim, snel, sterk… moaie eigenskippen foar bisten. Mar 
moatte je der ek grutsk op wêze as jo bekend steane as 
it giftichste bist op ierde? Dy titel is foar de Indiase 
brilcobra, ek wol brilslang neamd. Dit bist fan twa meter 
lang, makket jierliks tûzenen slachtoffers. Hy kin sels mei 
syn gif in folwoeksen Afrikaanske oaljefant yn in pear 
oeren tiid deameitsje. 

LIEPERT
Witsto watfoar bist it liepst (slimst) is? Neffens wittenskippers is it 
de chimpansee. Dy minskaap skoart nammentlik it bêste op punten 
as: oplossen fan problemen, it gebrûk meitsjen fan ark (gereedschap) 
en it ûnthâld (geheugen). Sa kin de sjimpansee objekten troch 
symboalen ferfange en is hy yn steat om gebeartetaal (gebarentaal) 
te learen. In fertsjinne earste plak foar dizze liepe aap!

SNOOZZZZZZ
Yn ‘e winter hâlde in soad bisten in wintersliep. Dat dogge se 
omdat hja in hekel oan fiis waar hawwe. Tidens de wintersliep giet 
it sykheljen stadich, sadat hja sa min mooglik enerzjy ferbrûke 
en lang sûnder iten kinne. Hasto in idee watfoar bist de grutste 
loaikert (luilak) is? It antwurd is de longvis. Dy fisk sliept soms 
wol fjouwer jier efterinoar. Hy graaft him djip yn ‘e modder om 
dêrnei lekker lang te sliepen. 

420 KEARSKES
OP DE TAART
Op dit momint is de âldste 
minske op de wrâld in 
Japanner. Hy is 115 jier âld. 
Foar in minske is dat super 
âld, mar foar sommige bisten 
net. Sa kin in reuzeskylpod 
mar leafst 175 jier âld wurde. 

Grutte kampioen is de noordkromp, 
in seeskulp. Dy kin 420 jier wurde. Krekt as in beam hat hy in 
ringepatroan op syn liif. Wittenskippers kinne sa maklik sjen 
hoe âld it bist is. 
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Wolsto witte hoefolle iten oft 

jim thús fuortsmite? Doch de 

test ‘Weggooitest’ op www.

weggooitest.nl. Dêr kinst ek 

útrekkenje hoefolle iten oft jim 

thús yn ien jier fuortgoaie. En 

hoefolle euri’s oft dat kostet...  

Iten_

_-

fergriemerij

Tekst: M
arrit de Schiffart

Hast 15 prosint fan ús iten ferdwynt yn it jiskefet. 

Dat is sa’n 50 (!) kilo iten de man. Oftewol tûzen 

frachtweinen. Of 155 euro! Wy goaie trouwens net 

allinne jild fuort, ek enerzjy. It kostet nammentlik 

in hiel soad enerzjy om dat iten te produsearjen. 

Dûbele fergriemerij dus. Dat is dochs bespotlik? 

De measte minsken ûnderskatte harren 

eigen itenfergriemerij. Se tinke dat se amper 

iten fuortgoaie. Dat is ek net frjemd. It giet 

ommers hieltyd om lytse bytsjes iten. Mar 

nei in jier is dat in hiele grutte steapel.

Ite úUt de kontener

Hieltyd mear minsken beseffe dat wy 

tefolle iten fuortgoaie. Dy minsken 

hjitte Dumpster divers. Sy libje fan 

iten út it jiskefet. Se fiskje 

harren jûnsmiel gewoan 

út ‘e kontener. Wat by de 

supermerkt, de bakker of de 

slachter yn it jiskefet telâne 

komt, helje sy derút. Se reizgje 

de konteners bydel en komme 

thús mei in hiele soad iten dat 

noch goed ytber is. Pûden fol 

croissants, gebaksdoazen fol 

mei taart en kilo’s griente en 

fruit. Alles gewoan út it jiskefet! 

Dumpster divers libje dus fan 

fergriemerij. Se dogge it net om’t se 

‘hip’ wêze wolle, mar om’t se it probleem 

oan de kaak stelle wolle. Troch sjen te 

litten dat se út ‘e kontener ite, wolle se 

oantoane dat ús maatskippij net goed 

funksjonearret. En ûndertusken ite 

se lekker én hâlde se in soad jild oer.

Wat fynsto fan de Dumper divers?

Nuver of raar, of júst goed? 

_

Griene scooters, miljeufreonlike mediaplayers en recyclebere mobile telefoans. 

Oeral wurdt it etiket ‘grien’ opplakt tsjintwurdich. Mar soe dat no ek echt hiel 

bot helpe foar in bettere wrâld? Witst wat wol helpt? Minder iten fuortgoaie!



Nij duet Lady Gaga en Beyoncé?
De klip fan it nûmer Telephone fan Lady Gaga en Beyoncé einiget mei ‘to be conti-
nued’. Oan dy belofte lykje de superstjerren har te hâlden. Der binne nammentlik 
geroften dat de froulju wurkje oan in opfolger. Dat nije duet soe Ratchet komme 
te hjitten. Sawol Lady Gaga as Beyoncé hawwe de lêste tiid foto’s fan harsels twit-
tere wêrop’t se earbellen drage mei it wurd ‘ratchet’. Wy fan LinKk binne hiel 
benijd. As it duet trochgiet, wurdt it fêst wer in dikke fette hit! De foarige duetten 
– Video Phone (2009) en Telephone (2010) – wienen dat ommers ek!?

Tabee PlayStation 2
Sony is opholden mei it produsearjen fan nije PlayStation 2 spulkompjûters. 
Der wurde dus gjin nije mear makke. Dat betsjut dat der offisjeel in ein komt 
oan de libbensrin fan it apparaat. Ynkoarten is er net mear te keap. Mar hy 
wurdt fansels noch wol brûkt, dus fuort is de PS2 noch lang net. It apparaat 
waard yn 2000 lansearre. Yn totaal binne der mear as 10.000 games ferskynd 
foar de PS2. Sony hat mear as 150 miljoen apparaten ferkocht. Fan de games 
binne sa’n 1,5 miljard eksimplaren oer de toanbank gien. R.I.P. PlayStation 2.
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:-)  Smiley  ;-) 
De smiley bestiet alwer 30 jier! En noch hieltyd like populêr, want alle minuten wurde der 
miljoenen smileys oer de wrâld ferspraat. En dan te betinken dat de útfiner der neat oan 
fertsjinnet. Op 19 septimber 1982 typte Scott Fahlman, kompjûterwittenskipper oan in 
Amerikaanske universiteit, de earste :-). Hy frege syn kollega’s om it ikoantsje te brûken 
op it digitale meidielingenboerd fan de universiteit as boadskippen net hielendal serieus 

wienen. Syn smiley waard in sukses. Sterker noch, hast elkenien wit ûndertusken wat it teken betsjut. En 
der binne no fansels ek folle moaiere giele smileys, de emoticons. Witsto trouwens dat de Japanners in 
eigen smiley betocht hawwe dêr’tst de holle net foar hoechst te bûgen? Sy brûke (x_x).
 

Moaiste filmposter: Life of Pi
Yn de foarige LinKk stie in artikel oer filmposters. Jim hawwe doe lêze kinnen hoe’t 
sa’n poster opboud wurdt en wat der op stean moat. Mar watfoar poster fynt it publyk 
no it moaist? Dat is de poster fan de aventoerefilm Life of Pi. Dy poster hat nammentlik 
de Nederlânske award foar de moaiste filmposter fan 2012 krigen. De TV Krant orga-
nisearret dy wedstriid alle jierren. It publyk koe dit jier stimme fia Facebook. The Dark 
Knight Rises einige as twadde yn de list. It ferskil tusken it earste en twadde plak wie 
grut: Life of Pi krige 11.000 stimmen en The Dark Knight Rises 7700. The Hunger Games 
waard tredde mei 7363 stimmen. De winst fan Life of Pi is hoe dan ek bysûnder, want 
de film ferskynde pas op 20 desimber yn de bios, wylst minsken al fan 4 desimber ôf 
stimme koenen. Wat fine jim fan de poster?

Twitteraars bepale ein tv-searje
Liket it dy ek wol wat? Sels bepale hoe’t in tv-searje einiget? Miskien kin dat 
ynkoarten wol. Yn Amearika kin it yn elk gefal no al. Sjoggers fan de Amerikaanske 
searje Hawaii Five-O koene lêsten fia Twitter bepale hoe’t in ôflevering einige. Foar 
de ôflevering wiene trije ferskillende ûntknopingen opnommen. Troch in hashtag 
koene minsken stimme op de mooglike dieder fan de moard. De meast populêre kar 
waard útstjoerd. Nei de útstjoering wienen trouwens de oare twa ûntknopingen ek 
te sjen op ynternet.


