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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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Hy skytskoarret der tsjinoan om fuort. Wol 

eins net by dit frommeske wei. Tyspelet wat mei 

syn boesgroentsje om. Hoenear giet ferealens 

oer? Dy faaie fraach wynderet yn him om. Lang 

om let makket er risselwaasje. Giet troch de 

boasdoar en wurdt wei yn it tsjuster. 
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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. It moaiste nije 

Fryske wurd oer 2012 is koartlyn útkeazen. Dat 

wie ‘bringbrommer’, betocht troch Henk Wolf. 

Bringbrommer is in wurd foar de brommer fan 

bygelyks in pizzabesoarger. 
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YNHâldYNHâld Hoi LinKk lêzers,
Dit	 is	alwer	de	 lêste	LinKk	fan	dit	 skoaljier.	Dat	betsjut	dat	 it	hast	
fakânsje	is.	Noch	efkes	en	dan	seis	wiken	frij!	Hasto	al	plannen	foar	
de	 simmer?	 Lekker	 surfe	 op	 de	 Middellânske	 See?	 Of	 bakke	 op	 it	
strân	 fan	 Amelân?	 Of	 bliuwst	 thús?	 Dat	 kin	 fansels	 ek.	 Feline	 –	 it	
famke	út	it	ferhaal	op	side	8	en	9	–	wit	der	alles	fan.	Watst	ek	dochst,	
wy	fan	LinKk	winskje	dy	in	geweldige	fakânsje!	

Of	 rinne	 wy	 no	 op	 de	 saken	 foarút?	 Fakânsje	 is	 it	 ommers	 noch	
net.	Earst	noch	 in	pear	wike	nei	skoalle	ta.	Logysk	dus	dat	 it	 tema	
fan	 dizze	 LinKk	 ‘Skoalle’	 is.	 Op	 it	 Nordwin	 College	 It	 Hearrenfean	
hienen	 se	 lêsten	 in	 wol	 hiel	 bysûnder	 evenemint	 op	 skoalle.	 De	
toanielfoarstelling	 ‘Oarlochstriennen’	waard	dêr	útfierd.	LinKk	die	
ferslach.	Lês	it	artikel	mar	op	side	4.
Elkenien	 hat	 se,	 elkenien	 brûkt	 se,	 foaral	 op	 skoalle:	 harsens.	 Mar	
wat	 dogge	 dy	 dingen	 no	 echt?	 Mei	 oare	 wurden:	 hoe	 wurket	 dyn	
brein?	It	antwurd	op	dy	fraach	krijst	op	side	18.		

Wolsto	 yn	 ‘e	 fakânsje	 ek	 up	 to	 date	 bliuwe	 fan	 allerhande	 linke	
nijtsjes?	Folgje	LinKk	op	Twitter,	Facebook	of	Hyves.	Hooplik	sjogge	
wy	dy	dêr!

In	protte	lêswille	mei	dizze	LinKk!

Marrit de Schiffart

Nûmer 6
jiergong 13 
maaie 
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
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In wierheid as in ko
Noarderrein is sûnder ein.

(Regen	uit	het	noorden	houdt	nooit	op.)

UT ’E ALDE DOAZE

>

Ynhâld	en	LinKke	Saken
Linke	nijtsjes	foar	en	oer	skoallen
Oarlochstriennen	op	Fryske	skoallen
Toanielstik	op	it	Nordwin	College
Fotostrip	I.K.
Jeroen	en	Rutger,	the	battle
Skoalkykjes	fan	de	stjerren
Hoe	seach	Katy	Perry	der	eartiids	út?
Fakânsjeplannen
Koart	ferhaal
LinKke	Siden
Nijs	oer	de	stjerren
Reedrydster	Michelle
Talint	kiest	foar	100%	foar	har	sport
Fiif	belangrike	útfiningen
Wa	fûn	de	telefoan	en	de	penisilline	út?
	Efkes	belje	mei	Johannes	Rypma
Ynterview	oer	syn	nije	plaat
Hoe	wurket	it	brein?	
Wat	dogge	dy	harsens	no	echt?
Strip
Lekker	belangryk!	
F-terside
Oer	games,	apps,	muzyk	en	films

skytskoarje: aarzelen, schoorvoeten

eins: eigenlijk • frommeske: meisje, vrouw

omtyspelje: frommelen • boesgroentsje: overhemd

hoenear: wanneer • ferealens: verliefdheid

faaie fraach: netelige vraag

yn jin om wynderje: door je heen spoken

lang om let: eindelijk

risselwaasje meitsje: aanstalten maken

boasdoar: schuurdeur • wei wurde: verdwijnen

tsjuster: donker

folgje LinKk magazine online

Taalsintrum Frysk

85	 learlingen	 fan	 it	 Bornego	 Lyseum	 It	

Hearrenfean	 hongeren	 harsels	 út	 foar	 it	 goede	

doel.	 Fjouwerentweintich	 oeren	 lang	 mochten	 sy	

neat	 ite.	Hongerlije	dus,	om	 jild	yn	te	sammeljen	

foar	 World	 Servants.	 Alle	 dielnimmers	 waarden	

sponsore	 foar	 minimaal	 €	 50,-.	 It	 Bornego	 helle	

dus	 in	 grut	 bedrach	 op.	 Dêr	 kin	 World	 Servants	

wer	 in	 skoalle	 of	 sikehûs	 foar	 bouwe	 yn	 in	

ûntwikkelingslân.	Way	to	go	Bornego!	En	no	mar	

wer	lekker	snaaie!

Ljouwert	 hat	 wer	 in	 pear	 geweldige	 artysten	 boekt	 foar	 it	

Befrijingsfestival.

It	 festival	hat	seis	 ferskillende	poadia.	Mear	as	 tritich	bands/

acts	trede	op.	Dat	binne	ûnder	oaren:	Go	Back	To	The	Zoo,	Miss	

Montreal,	 Sven	 Hammond	 Soul,	 Johannes	 Rypma,	 Janice	 en	

De	 Doelleazen.	 Miss	 Montreal	 is	 dit	 jier	 ambassadeur	 fan	 de	

frijheid.	Se	skriuwt	ek	spesjaal	in	nûmer	foar	5	maaie.	‘Gewoon	

met	mijn	gitaar.	Iets	moois,	 iets	serieus,	 iets	dat	mensen	doet	

stilstaan	bij	wat	onze	oma’s	en	opa’s	toen	meemaakten.’		

24 0eren 
net ite

Line-up 
Befrijingsfestival 
bekend24 0eren 

net ite

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! 

Hy skytskoarret der tsjinoan om fuort. Wol 

eins net by dit frommeske wei. Tyspelet wat mei 

syn boesgroentsje om. Hoenear giet ferealens 

oer? Dy faaie fraach wynderet yn him om. Lang 

om let makket er risselwaasje. Giet troch de 

boasdoar en wurdt wei yn it tsjuster. 



Oare kear fierder

It is in prachtige dei foar in sylwedstriid.

Ik lit my net lyts meitsje. 
Ik fret se op!

Hoe sa?

Hee famkes, hâld jim bh’s 
goed fêst!

Swim mar nei Lieke! 
Dy helpt dy wol!

En no 
ophâlde, ja!

Rutger, dy jonges 
geane te fier! Ik sil dy 

helpe!

Oars jat Rutger 
se aanst wer! 

Haha!

HELP!

OK, de wedstriid kin begjinne. 
De earste boat mei los!

Rutger sil yngripe, mar de boat is krekt te fier fuort.

Rutger hat him noch noait sa allinnich field.

Rutger vs Jeroen
Michael set Jildou by it jacht ôf. Se sille te farren.

Foute boel. 
Tiid om yn aksje te kommen! Soe Jildou it noch 

efkes úthâlde?!

k haw him knockout 
slein mei syn eigen gewear. 

Ik wie sa bang!

Alles is no foarby, 
Jildou. It gefaar 

is foarby!

Wat dochsto hjir? 
Donderje op!

Rutger! Do bliuwst 
altyd myn freon!

Sjoch mar. 
Dêr leit er.

Derop of 
derûnder!

Moai! 
Dat rommet op!

Jildou! 
Hoe giet it?!

De man is bûten westen, mar libbet noch.

Strip-LinKk-iepen.indd   1 22-04-13   11:40
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ingm
a, byld: Ism
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Tekst	en	byld:	Jelle	B
angm

a

Sy	 spylje	 alle	 trije	 in	 frou	 dy’t	 yn	 ‘e	 oarloch	 libbet	
en	 hieltyd	 foar	 de	 kar	 komt	 te	 stean:	 doch	 ik	 mei	 of	
doch	ik	it	net.	Of:	gean	ik	yn	it	ferset,	of	doch	ik	it	net.	
De	 foarstelling	 spile	 ek	 op	 it	 Nordwin	 College	 op	 It	
Hearrenfean.	LinKk	wie	derby.	

Ferlyfd op in Dútser
De	twaddeklassers	fan	dat	Nordwin	wurde	op	‘e	proef	
steld,	want	op	 it	 toaniel	bart	net	al	 tefolle.	Der	sitte	
trije	froulju	op	trije	stuollen	en	dy	fertelle	alle	trije	har	
libbensferhaal.	Sa	no	en	dan	giet	ien	fan	de	trije	derby	
stean,	mar	dat	is	dan	ek	alles.	Se	wikselje	net	iens	fan	
stoel…
En	dochs	binne	de	 learlingen	der	 in	oere	 lang	by.	En	
dat	 is	 dan	 wer	 in	 komplimint	 foar	 de	 spylsters,	 dy’t	
mei	 stim	 en	 mimyk	 har	 ferhaal	 boeiend	 bringe.	
Der	 bart	 ek	 nochal	 wat	 yn	 har	 libben.	 Sy	 moatte	 as	
Amsterdammers	de	oarloch	meimeitsje.	En	se	bedarje	
alle	trije	yn	Fryslân	troch	de	leafde	foar	in	man.	Alle	
trije	komme	se	dêrtroch	yn	oanrekking	mei	it	Fryske	
ferset.	 Sa	 wurde	 de	 trije	 libbensferhalen	 mei-inoar	
ferbûn.	 Mar	 wat	 bart	 der	 as	 ien	 fan	 de	 trije	 ferlyfd	
wurdt	op	in	Dútser?	

Deselde keuze? Deselde keuze?
Op	 skoalle	 is	 it	 tema	 earst	 al	 behannele,	 ek	 oan	 ‘e	
hân	 fan	 in	 fideo.	 Dêrtroch	 witte	 de	 learlingen	 wat	
har	te	wachtsjen	stiet	en	kinne	se	ek	mei	 in	doel	nei	
de	 foarstelling	 sjen.	 Yn	 it	 neipetear,	 ûnder	 lieding	
fan	 regisseur	 Jan	 Arendz,	 kinne	 de	 learlingen	
weromfertelle	 foar	 watfoar	 keuze	 de	 froulju	 kamen	
te	 stean.	 Ien	 fan	de	 learlingen	 frege	oan	de	aktrises:	
‘Soenen	jimme	deselde	keuzes	makke	ha?’	De	aktrises	
hawwe	earlik	antwurde.

Oarlochstriennen
It	 stik	 wurdt	 de	 kommende	 moannen	 spile,	 ûnder	
oaren	 yn	 it	 Kazemattenmuseum	 op	 de	 Ofslútdyk.	 It	
ferhaal	 is	 wier	 bard	 en	 de	 libbensferhalen	 binne	 ta	
toanielstik	 ferwurke	 troch	 Marijke	 Geertsma.	 De	
oarlochserfarings	 fan	 de	 froulju	 hawwe	 harren	 de	
rest	fan	harren	libben	efterfolge.	Dy	oarlochstriennen	
binne	noait	echt	opdroege…

Oarlochstriennen 
 op Fryske skoallen

Trije aktrises spylje it toanielstik Oarlochstriennen. Sy komme mei it stik 

24 kear op in skoalle. De titel ferriedt it al: it tema is de oarloch en dêrby ek it ferset. 

De trije aktrises binne Marijke Geertsma, Tet Rozendal en Astrid Reitsema. 

Oarlochstriennen 
op Fryske skoallen
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Op	de	oare	plaatsjes	steane	George	Clooney,	

Lady	Gaga,	Beyoncé	en	Ke$ha.	Wolsto	

noch	mear	fan	sokke	coole	Highschool	

Yearbook	foto’s	fan	bekende	stjerren	besjen?	

Download	dan	de	Old	Booth	App	of	gean	

nei	www.oldbooth.com	en	laitsje	dy	slop!

7

Tekst en byld: A
nna M

arije Bloem

Justin    Bieber  die	 as	 lyts	
jonkje	al	mei	oan	 lokale	sjongwedstriden.	Foar	
de	famylje	dy’t	der	net	by	wêze	koe,	sette	hy	de	
filmkes	 op	 YouTube.	 In	 meiwurker	 fan	 Usher’s	
platelabel	seach	de	filmkes	en	liet	him	oerfleane	
om	him	sjonge	te	 litten	foar	Usher.	Yn	oktober	
2008	tekene	Bieber	syn	kontrakt	and	the	rest	is	
history.

Ek	 Katy    Perry	 kaam	 út	 in	

kristlike	 húshâlding.	 Katy	 song	 gospelmuzyk.	

Yn	de	gospelscene	wie	Katy	in	ferneamd	artyst.	

Mar	 doe	 sloech	 se	 in	 kompleet	 oare	 wei	 yn	 en	

kaam	 se	 mei	 ‘I	 kissed	 a	 girl’.	 Se	 waard	 yn	 ien	

klap	wrâldferneamd.	Katy	har	echte	namme	 is	

Katheryn	 Hudson.	 Mar	 Kate	 Hudson	 wie	 al	 in	

bekende	aktrise	en	dêrom	waard	it	Katy	Perry.	

Robert    Pattinson 
spilet	 de	 haadrol	 fan	 Edward	 Cullen	 yn	 de	
Twilight	films.	Foar	dy	rol	dienen	mear	as	3000	
jonges	audysje.	Robert	waard	earder	al	ferneamd	
mei	 syn	 rol	 yn	 in	 Harry	 Potter	 film.	 Yn	 2009	
waard	hy	útroppen	ta	Meast	Seksy	Man.	Robert	
hat	sûnt	de	Twilight	films	in	relaasje	mei	Kristen	
Stewart,	de	Twilight	haadrolspylster	Bella.

Rihanna	 hjit	 yn	 it	 echt	 Robyn	

Rihanna	 Fenty.	 Se	 waard	 berne	 op	 Barbados	

en	 hat	 twa	 âldere	 broers.	 Riri	 koe	 goed	 leare,	

se	siet	op	 it	gymnasium.	Op	skoalle	die	se	mei	

oan	in	talintejacht.	Dat	filmke	waard	sjen	litten	

oan	producer	Evan	Rogers,	dy’t	op	Barbados	op	

fakânsje	wie	en	al	gau	wie	dêr	 it	platekontrakt	

en	har	earste	superhit	‘Pon	de	Replay’.	

Avril  Lavigne groeide	op	 yn	 in	 kristlike	 húshâlding.	 Se	 hold	 fan	countrymuzyk,	song	yn	it	tsjerkekoar	en	learde	harsels	 gitaar	 spyljen.	 Doe’t	 se	 klear	 wie	 mei	de	 middelbere	 skoalle	 en	 17	 jier	 waard,	 tekene	se	 har	 platekontrakt	 en	 ferhuze	 nei	 New	 York.	Avril	 sil	 trouwe	 mei	 Chad	 Kroeger,	 de	 sjonger	fan	Nickelback.	

Alle jierren komt de skoalfotograaf op 

skoalle en wurdsto mei dyn moaiste smile 

op ’e foto setten. It is ferstannich om dêr 

wat kreas op te stean, want sa’n foto kinst 

letter noch wolris tsjinkomme. Foaral ast 

wrâldferneamd bist, want dan komst dus moai 

yn de LinKk mei it tema skoalle. Sis ‘TSIIS!’  

Skoalkykjes 
fan de stjerren

Wie	Kim	gjin	skatsje	back	in	the	days?	

Kim    Kardashian
	is	styliste,	

aktrise	en	model.	Se	is	fan	Armeenske	en	Skotske	

komôf.	 Kim	 is	 foaral	 bekend	 wurden	 troch	 de	

realityshow	 Keeping	 up	 with	 the	 Kardashians.	

Har	 houlik	 mei	 basketballer	 Kris	 Humphries	

duorre	72	dagen,	mar	no	 is	se	op	 ‘e	nij	yn	 love	

en	ferwachtet	se	in	baby	mei	rapper	Kanye	West.

Skoalkykjes 
fan de stjerren
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Tekst:	A
ns	W

allinga,	yllustraasjes:	M
argeet	de	Jong

De	boeketas,	sûnder	boeken,	hat	se	oan	it	stjoer	fan	har	fyts	hingjen.	
Allinne	it	rapport	sit	deryn.	In	simmerwyntsje	lit	har	blonde	hier	
in	bytsje	wapperje.	Sinnestrielen	ferwaarmje	har	gesicht,	earmen	
en	skonken.	Se	docht	efkes	de	eagen	ticht	en	genietet	in	pear	
tellen	fan	de	woldied	fan	de	sinne.	Op	dat	stuit	fielt	se	har	waarm,	
ferromme,	frij	en	lokkich.	As	se	de	eagen	wer	iependocht,	fielt	se	
de	wierheid	wer	as	in	betonblok	yn	har	mage	yn	har	mage.	Sa	fytst	
Feline	allinne	Ljouwert	út,	de	simmerfakânsje	yn	‘e	mjitte.

Feline	hat	de	bikiny	oandien	en	leit	op	‘e	búk	yn	it	gers	yn	‘e	tún.	Se	hat	in	
boek	foar	har	te	lizzen,	mar	fan	lêzen	komt	net	folle.	Se	tinkt	werom	oan	
doe’t	se	dy	moarns	mei	de	klasse	it	lokaal	ynrûnen.	Allegearre	wienen	se	
drok	en	oerstjoer	om’t	it	hast	fakânsje	wie.	Se	hiene	dagen,	wiken,	moannen	
útsjoen	nei	dit	momint.	Lang	om	let	soene	se	ferlost	wêze	fan	húswurk,	
toetsen	en	segrinige	leararen.	It	grutte	genietsjen	koe	begjinne.	
Se	hienen	allegearre	grutte	plannen.	In	groepke	fan	fjouwer	jonges	
soe	op	sylkamp	yn	Heech	en	Fleur	en	Eefje	hienen	har	opjûn	foar	
in	ponykamp	yn	Drinte	mei	harren	eigen	pony.	Dêrneist	gongen	
se,	krekt	as	de	measten,	ek	noch	mei	harren	âlden	op	fakânsje.
Trije	wiken	kampearje	yn	Frankryk	of	Itaalje	of	sa.	Feline	hie	har	
stilholden.	In	bytsje	jaloersk	hie	se	de	plannen	oanheard.	
Op	in	bepaald	momint	frege	Hein	oan	har:	‘Hee	Feline,	wêr	silsto	eins	hinne?’
Wêr’t	se	it	sa	gau	wei	hie,	fernuveret	har	noch,	mar	se	
hie	mei	in	eksoatysk	aksint	antwurde:
‘Wy	sille	mei	de	hiele	famylje	nei	Túnnézia	oan	de	Playa	del	Hurdágaryp.’

‘Hee,	geane	jimme	mei	nei	MIN12	om	in	iisko?’,	hie	Eefje	oan	de	groep	frege	doe’t	se	it	skoalgebou	
útkamen	en	nei	de	fytsen	ta	rûnen.	‘Wy	moatte	elkoar	aanst	sa	lang	misse,	ik	wol	it	ôfskied	noch	efkes	
útstelle,	hear.’	Eefje	wie	net	altyd	de	snoadste,	mar	as	it	om	iten	en	gesellichheid	gong,	stie	se	foaroan.	
Dêr	hienen	de	oaren	wol	earen	nei	hân.	Drok	kletsend	pakte	elk	syn	fyts.
‘Eh,	geane	jim	mar.	Ik	kin	net	mei.	Ik	moat	gau	nei	hûs	ta,	want	ik	ha	fan	‘e	middei	noch	in	ôfspraak.’	
‘Oh,	dan	mar	in	hiele	moaie	fakânsje	oan	de	Playa	del	Huppeldepup.	Genietsje	fan	dyn	
frijheid,	foardatst	it	witst	sitte	wy	wer	mei	de	kop	yn	‘e	boeken’,	rôp	Fleur	har	ta.
‘Ja,	jimme	ek	in	hiele	noflike	fakânsje	en	oant	26	augustus’,	winske	Feline	de	groep	ta.
Drok	wiuwend,	laitsjend	en	gillend	wienen	se	mei	syn	allen	rjochtsôf	slein.	
Se	hie	de	groep	neisjoen	foardat	se	har	eigen	fyts	pakte	en	linksôf	it	plein	ôfried.	
Se	wie	bliid	dat	Fleur	net	frege	hie	watfoar	ôfspraak	se	hie,	want	dan	moast	se	wer	in	smoeske	betinke.	
De	wiere	reden	wêrom’t	se	net	mei	koe,	woe	en	koe	se	net	fertelle.	Dêrfoar	is	de	skamte	te	grut.

As	se	thúskomt	sitte	har	heit	en	mem	bûten	yn	it	sintsje.	
‘Hee,	Feline,	bist	dêr	al?’	Har	heit	is	bliid	om	har	te	sjen.	‘Hast	it	rapport	by	dy?’,	freget	er	entûsjast.	
‘Ja,	fansels,	stomme	fraach.	Ik	ha	net	foar	neat	dat	hiele	pokke-ein	fytst.’	Lilk	smyt	se	it	rapport	op	tafel.	
‘Is	der	wat?’,	freget	har	mem	ferbjustere.
‘Ja,	der	is	wat,	ja!’,	reagearret	Feline	fûl.	‘Ik	moast	allinne	nei	hûs	ta	fytse	om’t	de	oaren	gesellich	
meielkoar	de	stêd	noch	efkes	yngongen	om	in	iisko	en	ik	wer	ris	net	mei	koe.’	
Se	rint	troch	de	efterdoar	it	hûs	yn.	Se	hat	toarst.	As	se	it	keukenkastje	iependocht	sjocht	se	dat	
der	gjin	flesse	mei	ranja	stiet.	
‘Is	der	gjin	ranja	mear?’		
Har	mem	is	har	efterneikaam.	Sêft	seit	se:	‘Nee,	dy	is	op.	Moarn	kinne	wy	wer	in	nij	pakket	ophelje.	
Der	sil	fêst	wol	wat	te	drinken	by	sitte.’	
‘Kinne	wy	net	wat	drinken	by	de	winkel	helje?’,	freget	se	oan	har	mem.
‘Nee,	Feline,	dat	komt	no	net	goed	út.	Nim	earst	mar	wat	wetter	of	sil	ik	tee	sette?’	

De	situaasje	by	Feline	thús	is	it	ôfrûne	jier	bot	feroare.	It	boubedriuw	dêr’t	har	heit	foar	wurke,	is	
fallyt	gongen	en	alle	meiwurkers	kamen	op	de	dyk	te	stean.	Nij	wurk	hat	er	noch	net	fine	kinnen.	
De	mem	fan	Feline	hat	ek	gjin	wurk,	want	dy	woe	altyd	thús	wêze	en	foar	de	bern	soargje.	No	
soe	se	wol	in	baantsje	ha	wolle,	mar	troch	de	ekonomyske	krisis	slagget	dat	mar	net.
Feline	har	heit	is	no	alle	dagen	thús	en	bemuoit	him	mei	fan	alles	en	noch	wat.	Dat	is	
ferskriklik	yrritant,	mar	it	allerslimste	is	dat	se	no	fan	in	útkearing	libje	moatte.
Dat	falt	de	famylje	Berghout	dreech	en	jout	in	protte	stress	yn	‘e	hûs.	Se	hawwe	alle	wiken	
santich	euro	om	boadskippen	fan	te	keapjen.	Foar	fiif	persoanen	is	dat	net	in	soad.	Der	
is	gjin	jild	foar	leuke	dingen	en	soms	moatte	se	sels	besunigje	op	iten.	Gelokkich	meie	
se	ien	kear	yn	‘e	wike	in	pakket	mei	iten	en	drinken	ophelje	by	de	Voedselbank.	



Linkke Siden 5 Lady Gaga rolstoelp.pdf   1   20-04-13   09:40

Foar	de	measte	fammen	
is	it	in	dream	dy’t	noait	
útkomme	sil,	mar	wa	wit	
komt	dit	wol	hiel	ticht	yn	‘e	
buert	fan	dy	dream…	Want	
woesto	de	jonges	fan	One	
Direction	hiel	graach	ris	fan	
tichtby	sjen?	Soest	se	sels	

oanreitsje	wolle?	Dat	kin!	
Fan	april	ôf	binne	Harry,	
Louis,	Liam,	Zayn	en	Niall	te	
sjen	yn	Madame	Tussauds!	
Even	ien	dinkje	foardatst	al	
yn	‘e	trein	nei	Amsterdam	
sitst:	it	is	wol	by	Madame	
Tussauds	yn	Londen…	
Dat	wurdt	in	city-tripke	
mei	de	hiele	húshâlding.	
Ahh	toe,	heit?	Mem?	

Beyoncé	is	it	nije	gesicht	fan	de	
simmerkampanje	fan	H&M.	De	
kolleksje	is	ynspirearre	op	har	eigen	
styl	en	fansels	sil	sy	dizze	klean	ek	
drage	yn	de	kampanje.	De	opnames	
foar	de	commercials	binne	makke	op	
de	Bahama’s.	(Aha,	soe	Jay-Z	dêr	de	
ynspiraasje	krigen	hawwe	foar	syn	eilân	
idee?)	In	prachtige	lokaasje	fansels.	
Bé:	‘It	fielde	mear	as	wienen	wy	in	klip	
oan	it	shooten.	It	wie	fantastysk.	Ik	
woe	graach	de	fjouwer	eleminten	fan	
fjoer,	wetter,	ierde	en	loft	ferwurkje	yn	
it	konsept.	Dat	is	slagge!’	De	kolleksje	
bestiet	ek	út	in	tal	ûntwerpen	wêrfan’t	
de	opbringst	nei	it	goede	doel	WaterAid	
giet.	Meikoarten	giet	de	kolleksje	online.

Jay-Z	hat	it	ultime	kado	betocht	foar	Beyoncé.	No’t	de	twa	fiif	
jier	troud	binne,	like	it	him	geweldich	ta	om	in	eigen	eilân	te	

keapjen	fan	de	Bahama’s.	Om’t	Bé	no	wer	fulltime	yn	
de	spotlights	stiet,	is	it	foar	it	gesin	eins	ûnmooglik	

om	normale	dingen	te	dwaan.	Lykas	in	dei	nei	it	
strân	mei	harren	dochterke	Blue	Ivy.	De	parse	stiet	
fansels	oeral	boppe	op	mei	asosjaal	grutte	kamera’s	
en	dat	komt	Jay-Z	sa	stadichoan	de	noas	út.	
As	it	wrâldferneamde	stel	gjin	priveelibben	
gund	is,	dan	moat	der	mar	in	privee-eilân	
komme.	Dat	grapke	kostet	fansels	genôch:	
2,3	miljoen	euro.	Ach,	in	prikje	foar	Jay-Z.

Gearwurking Beyoncé en H&M

Yn	LinKk	5	fertelden	wy	
jim	al	dat	Lady	Gaga	in	soad	
pine	yn	‘e	heup	hie.	It	wie	
sels	sa	slim	dat	se	operearre	
wurde	moast	en	har	hiele	
toer	cancele	waard.	Alle	
fans	krigen	it	jild	werom	
en	Gaga	moast	ûnder	it	
mes.	Dat	is	ûndertusken	
efter	de	rêch.	De	operaasje	
is	goed	slagge,	mar	Gaga	
moat	wer	better	wurde.	Se	
mei	net	rinne	en	moat	dus	
yn	in	rolstoel	sitte.	Tink	
mar	net	dat	dat	in	gewoan	
sikehûs-eksimplaarke	is.	

Ken	Borochov	ûntwurp	in	
rolstoel	fan	24-karaats	goud	
en	de	sitting	is	fan	swart	lear.	
De	stoel	kin	ek	plat	sadat	
se	lizze	kin.	It	ding	soe	in	
keninginne	net	misstean…	
Wat	de	stoel	koste	hat,	wit	
gjinien.	Wat	tinke	jimme?

Gouden Rolstoel foar Gaga

One Direction yn Madame Tussauds

Dance or No Dance In eilân kado

Eva Simons op wrâldtoer mei…?
Hoe	superfet	is	dat,	ús	Nederlânske	superstjer	Eva	Simons	
stiet	yn	it	foarprogramma	fan	Beyoncé’s	wrâldtoernee!	Eva	
die	yn	2004	mei	oan	Popstars:	The	Rivals.	In	talintejacht	
dêr’t	se	op	syk	wienen	nei	in	nije	popgroep.	Dat	waard	
Raffish,	in	girlsband	mei	fiif	fammen.	Yn	2005	besleat	
Eva	om	as	solosjongeres	fierder	te	gean.	Yn	2009	bruts	
se	troch	mei	it	nûmer	Silly	Boy,	in	nûmer	dat	in	soad	
oan	Rihanna	har	stijl	tinken	docht.	Dêrnei	giet	it	hurd:	
‘Take	over	control’	en	‘This	is	Love’	waarden	oer	de	hiele	
wrâld	nûmer	1	hits.	En	no	dus	mei	Beyoncé	op	toer!

Reinout	Oerlemans	stapte	daliks	op	it	
fleantúch	doe’t	er	hearde	dat	Justin	Bieber	
mei	him	gearwurkje	woe.	Reinout	hat	al	in	
soad	grutte	ynternasjonale	televyzjeshows	
makke.	Bieber	wol	tegearre	mei	him	in	
dûnsprogramma	meitsje.	It	krijt	de	namme	
‘Dance	or	No	Dance’.	Twa	moannen	lyn	
waard	Reinout	benadere	mei	de	fraach	oft	
er	ynteresse	hie	om	te	praten	oer	in	nij	
programma.	De	show	wurdt	earst	lansearre	
yn	lannen	bûten	Amearika	en	as	dat	in	sukses	
wurdt	ek	yn	Amearika	sels…	Wurdt	ferfolge!
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Michelle de Jong (13) út Rottum folget 

faak it foarbyld fan har fiif jier âldere sus 

Antoinette. Jierrenlang sieten se tegearre 

op hynsteriden. Mar doe’t Michelle 6 jier 

wie, gie har sus op reedriden. ‘Toen ben ik ook 

op jeugdschaatsen gegaan’, vertelt Michelle. 

‘En nu ben ik net als haar gestopt met paardrijden 

en kies ik voor honderd procent voor schaatsen.’

De	 beide	 sussen	 hawwe	 talint.	 Antoinette	 sit	 by	 Jong	 Oranje	 en	 bruts	 it	 ôfrûne	

seizoen	 troch	 by	 de	 senioaren.	 Dat	 wol	 Michelle	 letter	 fansels	 ek	 graach.	 ‘Na	 het	

jeugdschaatsen	ben	ik	naar	HCH	(Hardrijders	Club	Heerenveen)	gegaan	en	daar	zit	

ik	nog	steeds.	Voor	komend	seizoen	ben	ik	uitgenodigd	om	bij	de	Baanselectie	te	

gaan	trainen.’	Ek	de	folgjende	stappen	hat	se	al	yn	‘e	holle.	‘Na	de	Baanselectie	wil	

ik	naar	de	Friese	selectie,	dan	Jong	Oranje	en	daarna	een	commerciële	ploeg.’

Yn	 2011	 waard	 Michelle	 frege	 om	 mei	 te	 wurkjen	 oan	 it	 boekje	 ‘School	

sport	eten	slapen.	Topsporthelden	van	de	toekomst’.	‘Dat	vond	ik	heel	erg	

leuk,	ik	had	totaal	niet	verwacht	dat	ze	mij	voor	zoiets	zouden	vragen.	De	

schrijvers	vonden	mijn	verhaal	klaarblijkelijk	 interessant.	Uiteindelijk	 is	

het	ook	een	heel	mooi	verhaal	geworden.’

Earste kear 1500 meter
It	ôfrûne	seizoen	hat	Michelle	har	persoanlike	rekôrs	op	de	500	en	1000	

meter	 ferbettere.	 Se	 hat	 ek	 foar	 it	 earst	 de	 1500	 meter	 riden.	 ‘Dat	 was	

spannend.	 Vanaf	 volgend	 seizoen	 moet	 ik	 die	 afstand	 ook	 officieel	 gaan	

rijden.	 Het	 leek	 me	 goed	 om	 het	 alvast	 een	 keer	 te	 doen.	 Het	 pakte	 goed	

uit,	 want	 zo’n	 langere	 afstand	 beviel	 me	 uitstekend.’	 Alle	 HCH	 clubrekôrs	

foar	famkespupillen	steane	ûndertusken	op	Michelle	har	namme.	It	folgjende	

reedrydseizoen	komt	se	út	yn	de	kategory	junior.	Dan	kin	se	de	rekôrs	fan	har	

sus	 ferbetterje.	 ‘Het	 eerste	 doel	 van	 een	 schaatser	 is	 om	 je	 pr’s	 te	 verbeteren.	

Vervolgens	ga	je	kijken	welke	toernooien	je	wilt	winnen.’

Ien	 fan	 dé	 toernoaien	 foar	 jonge	 reedriders	 is	 de	 Viking	 Race.	 ‘Daar	 leef	 ik	 een	

heel	 seizoen	 naar	 toe.	 Het	 is	 altijd	 vet	 om	 daaraan	 mee	 te	 doen.’	 By	 har	

earste	 Viking	 Race	 wûn	 Michelle	 al	 har	 races,	 mar	 de	 lêste	 kear	 wie	 it	

Rachelle	van	de	Griek	dy’t	alle	ôfstannen	wûn.	‘Ja,	zij	ging	heel	hard.	Die	

concurrentie	vind	ik	trouwens	leuk.	Dat	motiveert	mij	om	meer	te	trainen	

en	nog	beter	te	worden.	Als	je	altijd	maar	wint,	wordt	het	saai.’	Omdat	de	

Viking	Race	dit	jier	25	jier	bestie,	wie	der	in	eksposysje	mei	

foto’s	 fan	 eardere	 dielnimmers.	 In	 protte	 dêrfan	 binne	

útgroeid	ta	kampioenen.	‘Het	was	gek	om	al	die	toppers	

te	zien.	Zij	waren	op	de	foto’s	net	zover	als	ik	nu	ben.	

Ik	bekeek	dromend	die	expositie;	zou	ik	ook	kunnen	

bereiken	wat	zij	bereikt	hebben?’	

Simmertraining
Hoewol’t	it	reedrydseizoen	noch	mar	krekt	

foarby	 is,	 stiet	 it	 nije	 seizoen	 alwer	 foar	

de	 doar.	 De	 folgjende	 moanne	 begjinne	 de	

simmertrainingen	 alwer.	 Michelle:	 ‘Dan	 ga	

ik	hardlopen,	wielrennen	en	skeeleren.	Zo’n	vijf	

tot	zes	keer	per	week,	zodat	ik	me	straks	op	het	ijs	

weer	kan	verbeteren.	Tijdens	het	hele	zomerseizoen	 leef	 ik	

toe	naar	de	winter.	Dan	wil	ik	nóg	harder	schaatsen.	Ik	vind	

het	leuk	om	steeds	het	beste	uit	mezelf	te	halen.	Mijn	ultieme	

doel	is	-	net	als	dat	van	elke	sporter	-	Olympisch	goud.’

Yn de sportklasse
Sport	is	de	reade	tried	yn	it	libben	fan	Michelle.	‘Ik	kan	het	gelukkig	goed	

combineren	met	school,	want	ik	zit	in	de	sportklas	van	OSG	Sevenwolden	

in	Heerenveen.	Mijn	klasgenoten	zijn	allemaal	sporters,	voetballers,	hockeyers	

of	turners.	Daardoor	begrijpen	we	elkaar	en	weten	we	wat	je	voor	je	sport	moet	

doen	en	laten.	Ik	zit	nu	in	de	tweede	klas	en	doe	HAVO/Theoretisch.	Vanaf	het	derde	

jaar	ga	ik	Theoretisch	doen.	Dat	lijkt	me	verstandiger,	omdat	ik	waarschijnlijk	te	weinig	

tijd	voor	HAVO	heb.	Bovendien	krijg	ik	een	LOOT-status	waardoor	ik	makkelijker	vrij	krijg	

van	school	voor	mijn	sport.’

Michelle	fynt	dat	elkenien	oan	sport	dwaan	moatte	soe.	‘Zoek	een	sport	die	je	interessant	lijkt.	

Kijk	op	televisie	en	ga	een	leuke	sport	gewoon	eens	uitproberen.	Als	ik	aan	sport	doe,	voel	ik	me	

fitter	en	kan	ik	beter	nadenken	op	school.’	Fansels	hoecht	net	elkenien	de	Olympyske	dream	te	

hawwen.	Lit	dat	mar	oer	oan	dizze	jonge	reedrydster.	

Viking Race
Al	 25	 jier	 organisearret	 reedrydtrainingsclub	 Rutten	 de	 Viking	

Race.	Dat	is	in	grut	ynternasjonaal	reedrydtoernoai	yn	Thialf	op	

It	 Hearrenfean.	 Yn	 de	 reedrydwrâld	 wurdt	 dit	 toernoai	 sjoen	 as	

de	belangrykste	wedstriid	foar	jongerein	yn	de	leeftiid	11	oant	17	

jier.	Reedrydkampioenen	fan	no,	sa	as	Sven	Kramer	en	Ireen	Wüst,	

hawwe	 as	 bern	 meidien	 oan	 de	 Viking	 Race.	 Beiden	 riders	 dy’t	

Olympysk	 goud	 wûn	 hawwe	 en	 meardere	 kearen	 wrâldkampioen	

wurden	binne.	Ek	bûtenlânske	toppers	lykas	de	Noar	Havård	Bøkko	

en	 de	 Amerikaan	 Heather	 Richardson	 hawwe	 as	 jonge	 reedriders	

oan	de	start	fan	de	Viking	Race	stien.

Reedrydster Michelle 

Persoanlike rekôrs Michelle

500m 42,53 16-3-2013

1000m 1.26,82 16-3-2013

1500m 2.19,77 26-2-2013

Michelle waard 2de 

op de Viking Race

Ien, twa, klear? Fuort!

Antoinette hinget 

Michelle de medalje om



Penisilline
Bisto	wolris	sa	
siik	west,	datsto	oan	

de	penisillini	moast?	Dit	
medisyn	ha	wy	te	tankjen	oan	
de	skot	Alexander	Fleming.	Hy	

ûntdiek	it	effekt	fan	de	baktearje-
deadende	stof	foar	it	earst	yn	1928.	De	

minsk	koe	mei	penisilline	genêzen	wurde	fan	ynfeksjes.	
En	it	moaie	wie:	de	stof	wie	goedkeap	en	op	grutte	

skaal	te	krijen.	Sykten	lykas	cholera,	pest	en	tetanus	
wienen	no	net	mear	deadlik.	Penisilline	en	letter	oare	

antibioatika	ha	in	protte	minskelibbens	rêden.	
Yn	1945	wûn	Fleming	foar	syn	ûntdekking	de	

Nobelpriis	foar	de	Genêskunde.

2

Telefoan

14 15

Sûnt	de	útfining	fan	de	
telefoan	yn	1876	troch	de	

Amerikaan	Alexander	Graham	
Bell	is	de	wrâld	folle	lytser	wurden.	

Foar	it	earst	koene	minsken	oer	lange	
ôfstân	mei	elkoar	prate.	Net	allinne	leafdes	en	freonen	
koene	kontakt	hâlde	oer	lange	ôfstannen,	ek	oerheden,	

sjoernalisten	en	sakeminsken	koenen	op	elk	momint	
op	‘e	hichte	bliuwe	fan	de	lêste	ûntwikkelingen.	Yn	
de	jierren	tachtich	kaam	de	mobile	telefoan.	No’t	

dêr	ek	ynternet	op	sit	(pas	sûnt	fiif	jier!),	hasto	
hielendal	gjin	ekskús	mear	om	it	net	te	

melden	asto	wat	letter	komst.	

3

Drukparse
Foar	de	útfining	

fan	de	boekdrukkeunst	
waarden	boeken	mei	de	hân	

skreaun	en	oersetten.	Sels	fan	hiel	
belangrike	boeken	wiene	der	dêrtroch	

mar	tsien	oant	hûndert	eksimplaren.		

De	Dútser	Johannes	Gutenberg	(of	syn	Nederlânske	
tiidgenoat	Laurens	Janszoon	Coster,	dêroer	ferskille	
de	mieningen)	brocht	dêr	feroaring	yn.	Hy	sette	om	
1450	hinne	de	earste	drukparse	ynelkoar.	Dêrtroch	
krigen	mear	minsken	teksten	ûnder	eagen.	Mei	de	

boekdrukparse	koene	skoalboeken	en	wittenskiplike	
wurken	op	grutte	skaal	makke	en	ferspraad	

wurde.	It	begjin	fan	de	kennisrevolúsje.	

4

belangrike 
útfiningen5
Wat hawwe Alexander Graham Bell, Laurens Janszoon Coster en 

Alexander Fleming gemien? Antwurd: se ha alle trije in belangrike 

útfining dien dy’t weardefol is foar de hiele wrâld. En sy binne net 

de iennichste… Tsjek dizze legindaryske útfiningen en útfiners!

Iten	 foar	 langere	 tiid	 bewarje	
wie	 froeger	 lestich.	 Oant	 de	 Brit	 Peter	

Durant	 yn	 1810	 in	 simpel	 idee	 krige:	 it	
konserveblik.	 It	 blik	 waard	 binnen	 in	 pear	

jier	 oppikt	 troch	 syn	 lângenoaten	 Bryan	
Donkin	 en	 John	 Hall.	 Sy	 ferkochten	
yn	 1813	 it	 earste	 ynblikke	 iten	 oan	 it	
Ingelske	 leger.	 No	 koe	 fleis,	 griente	 en	
fruit	ynienen	jierrenlang	bewarre	wurde.	
Hjirtroch	waard	eksport	mooglik.	En	dus	
ûntdutsen	 hiele	 folken	 iten	 dat	 sy	 nea	
earder	 preaun	 hiene.	 Ek	 koene	 oerheden	
grutte	 itensfoarrieden	 opbouwe	 yn	 gefal	 fan	

need.	Leuk	om	te	witten:	pas	yn	1958	waard	
de	blikiepener	útfûn.	

5

blikjes
Iten út
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Motor
James	Watt	heart	seker	yn	dit	

rychje	thús.	Hy	is	de	útfiner	fan	de	
stoommasine.	Yn	de	twadde	helte	fan	

de	achttjinde	ieu	wie	de	masine	ôf.	Dêrnei	
gongen	de	ûntwikkelingen	yn	in	rap	tempo.	
De	minsken	wiene	net	mear	ôfhinklik	fan	

hurde	wyn,	streamend	wetter	of	spierkrêft	foar	it	
ferrjochtsjen	fan	swier	wurk.	Dat	die	de	stoommasine!

De	stoommasine	spile	ek	in	ûnmisbere	rol	yn	de	Yndustriële	
Revolúsje.	Troch	de	masine	koenen	produksjeprosessen	

meganisearre	wurde.	En	de	earste	trein	kaam.	Doe’t	wy	yn	
de	njoggentjinde	ieu	oalje	as	brânstof	winnen	gongen,	wie	de	
ferbrâningsmotor	in	logysk	ferfolch.	De	auto	kaam	op	de	dyk.	

Ta	beslút	brocht	de	elektryske	motor	ek	foar	oare	saken	
útkomst.	Bygelyks	stofsûgers,	miksers	en	fentilators.	

De	maatskippij	gie	hurder.	En	de	minske	wie	
foar	altyd	fan	swier	wurk	ferlost.

1

Science Center NEMO
Fansels binne der noch folle mear belangrike útfiningen. Sa ha wy it noch 

net iens hân oer elektrisiteit, de lins (lens), de klok, plestik, it tsjil en neam 

mar op. Wat is neffens dy de allerbelangrykste útfining? Wolst mear witte 

oer útfiningen? Science Center NEMO stiet de hiele simmer yn it teken fan 

útfiningen. Yn de ‘Uitvindfabriek’ sjochst de meast belangrike, de meast 

sinleaze en de grappichste útfiningen. Plus in oantal mislearre útfiningen! 

Wannear: 
21 juny – 1 sept. 2013

Wêr: 
Amsterdam, flakby it 

Sintraal Stasjon
www.e-nemo.nl



‘Nieuwe single van Johannes aan ’t 

luisteren. HEEL HEEL jaloers!!!!! 

Komt heel binnenkort uit. Jullie zullen 

verbaasd zijn!’ Dat twittere Simon (do 

witst wol, fan Nick en Simon) in skoftke 

lyn. Dêr waarden wy fan LinKk fansels 

hiel, hiel nijsgjirrich fan. Dêrom 

bellen wy mei Johannes 

Rypma. Dy woe ús der 

alles oer fertelle.

Oan de oare kant fan de telefoan 

galmet it wat. 

Johannes bist dêr?! 

‘Jawis,	mar	ik	bin	op	myn	wurk,	

dat	sil	it	wêze!’

Oan it wurk? Bist live? 

Op in poadium? 

‘Nee,	 myn	 âld	 baas	 belle,	 in	

kollega	wie	siik	en	hy	frege	oft	ik	

efkes	ynfalle	woe.	No,	fansels!’	

En dat fine se net nuver, om 

dy wer yn ‘e wurkpleats 

te sjen no’tst sa’n 
ferneamde Fries bist?

‘Se	 sizze	 dat	 ik	 noch	 deselde	

rûchhouwer	bin	as	foar	de	tiid...’

Do diest nei de basisskoalle 

yn Blauhús en it Bogerman 

yn Snits in MBO-oplieding 

foar de bou, dêrnei foar 

metaal en doe leardest 

noch foar monteur. Mar 

dyn grutte dream wie 

dus sjonger wurde? 

‘De	 foarige	 finale	 -	 dy’t	 Iris	

Kroes	 wûn	 -	 seagen	 we	 mei	 in	

groep	maten	yn	ús	keet.	Ien	fan	

myn	 freonen	 sei	 ynienen	 ‘Do	

kinst	ommers	ek	wol	meidwaan’.	

Ik	spile	en	song	al	fiif	jier	yn	in	

band,	 dus	 ik	 tocht	 ‘Wêrom	 ek	

net’	 en	 ha	 my	 opjûn.	 It	 begûn	

eins	allegearre	as	in	grapke,	mar	

doe’t	ik	ien	kear	yn	de	liveshows	

stie,	waard	ik	serieuzer.	Al	haw	

ik	 it	 altyd	 as	 in	 spultsje	 sjoen.	

En	 in	 spultsje	 kinst	 winne	 en	

ferlieze.	 Dat	 oare	 kandidaten	

wolris	sieten	te	gûlen	om’t	se	it	

sa	spannend	fûnen,	fûn	ik	mar	

nuver.	 Dy	 namen	 it	 fierstente	

serieus.	 Ik	 ha	 gjin	 trien	 litten,	

mar	 my	 fan	 begjin	 oant	 ein	

beskuord.	Sa	moai!’

Hiel Fryslân hat op dy 

as noftere Fries stimd! 

Fûnst dat net nuver? 

‘Wol	 in	 bytsje	 fansels,	 mar	

oan	 de	 oare	 kant	 kin	 soks	 ek	

allinnich	 mar	 yn	 Fryslân.	 Ast	

hjir	 op	 stap	 giest,	 komst	 wol	

gauris	 deselde	 minsken	 tsjin,	

dat	hast	yn	Amsterdam	fansels	

net.	 De	 minsken	 út	 myn	 eigen	

doarp	libben	en	stimden	ek	mei.	

En	om’t	ik	yn	hast	alle	doarpen	

ûnder	 Ljouwert	 wol	 ien	 koe,	

stimden	dêr	ek	in	soad	minsken	

foar	my.’

En dan wurdst twadde. Fûnst 

it net spitich datst net The 

Voice of Holland wiest?

‘Dit	wie	ideaal	foar	my.	Ik	ha	in	

goed	platekontrakt	ôfsletten	en	

ik	ha	al	yn	Afrika	en	oeral	west!	

De	nûmer	ien	is	oan	in	hiel	soad	

regels	bûn,	ik	bin	in	bytsje	frijer,	

mar	 krij	 likefolle	 oandacht	 en	

kânsen.	It	iennige	wat	ik	misrûn	

bin,	is	de	auto.	Mar	ach,	ik	hie	al	

in	 moaie	 wein.	 Ik	 bin	 tefreden	

mei	alles	dat	no	op	my	ôfkomt.’

Tekst:	A
tsje	de	V
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En no?
‘No	 ha	 ik	 in	 goed	 manage-

mentburo	 (dêr’t	 Nick	 en	 Simon	

ek	 by	 sitte)	 dat	 in	 soad	 foar	 my	

regelet,	mar	my	ek	efter	de	broek	

oansit.	 Se	 soargje	 dat	 ik	 sjonge	

en	optrede	kin,	wol	fjouwer	kear	

yn	 ien	wykein,	yn	 it	hiele	 lân!	 It	

moaiste	 optreden	 komt	 noch,	

yn	 oktober	 spylje	 ik	 mei	 Nick	

en	 Simon	 yn	 it	 Gelredome!	 Echt	

fier	foarútsjen,	kin	net	as	artyst.	

Ik	 sil	 sa	 no	 en	 dan	 op	 televyzje	

foarbykomme	 en	 ik	 wol	 fansels	

goeie	nûmers	meitsje.	Ik	bring	no	

singles	 út	 en	 yn	 juny	 komt	 myn	

earste	 album.	 En	 it	 leafst	 soe	 ik	

mei	myn	eigen	band	optrede.	Mei	

de	maten	mei	wa’t	ik	al	fiif	jier	yn	

in	band	spylje.	Dat	sil	der	wol	fan	

komme,	ik	tink	dat	we	yn	Fryslân	

noch	skoften	optrede	kinne.’

En hat it noch neidielen, 

twadde wurde by The Voice?

‘Neidielen?	Nee,	wis	net!	Of	

dochs...	yn	‘e	stêd	duorret	

it	winkeljen	no	wolris	wat	

langer.	Elk	hâldt	my	

oan	‘e	praat...’

It	earste	album	fan	Johannes,	Play	

me,	komt	út	op	14	juny.	Syn	twadde	

single	ferskynde	op	22	april.	Mear	

witte?	www.johannesrypma.nl.	

16 17

 Efkes belje mei

  Johannes Rypma
Johannes 
Rypma. . . . . . . .

Berne op: 	 13	maaie	1992

Wennet yn: 	 Aldegea	(Súdwest-Fryslân)	

Wennet mei: 	 heit,	mem	en	suske

Ambysje:		 	optrede	yn	Amearika



18 1918 19

Tekst:	M
arrit	de	Schiffart

Elkenien hat se, elkenien brûkt se, mar wat dogge dyn 

harsens no echt? En wêrom wurkje se soms net mei? 

Mei oare wurden: hoe wurket dyn brein?

Do sjochst wat dyn eagen sjogge. Dat soest tinke. Dochs is 

it net sa. Dyn eagen sjogge wat dyn harsens derfan meitsje. Sa kin it 

dus datst hjirûnder in protte beweging sjochst. It liket wol in animaasje. Mar dat 

is net sa. It is gewoan stilsteand byld. Dyn harsens ha dy foar de gek! Dyn brein kin net omgean 

mei dit yngewikkelde patroan. Se switche konstant tusken twa manieren fan ynterpretearjen. 

En dus giet it byld bewegen. Dit hjit gesichtsbedroch of optyske yllúzje. 

Hoe wurket it brein? 

Wat dogge harsens? 

Alles.	Dyn	harsens	dogge	alles	foar	dy.	Of	oarsom:	sûnder	harsens	kinsto	neat.	

Dyn	brein	hâldt	dy	yn	libben.	Basissaken	lykas	sykhelje	(ademen),	slokke	en	pisje	

wurde	 regele	 troch	de	 ‘harsenstam’.	Dy	sit	boppe	dyn	 rêchbonke	 (ruggegraat).	

De	harsenstam	is	mar	in	hiel	lyts	stikje	fan	dyn	brein,	mar	wol	superbelangryk!	

It	oare	diel	fan	dyn	brein	binne	de	‘grutte	harsens’.	Dy	regelje	in	soad,	bygelyks:	

it	 ûnthald,	 beweging,	 rûke,	 logysk	 redenearje,	 lykwicht	 (evenwicht)	 en	

spierkontrôle.	

It puberbrein, in gefal apart

Tusken	dyn	10de	en	dyn	22e	feroaret	der	fan	alles	yn	dyn	brein.	Dy	ûntwikkelingen	

rinne	 net	 altyd	 gelyk.	 It	 iene	 part	 groeit	 hurder	 as	 it	 oare.	 Soms	 is	 it	 sa	 dat	 it	

‘risikogebiet’	 better	 groeit	 as	 it	 ‘warskôgingsgebiet’.	 Dat	 soarget	 derfoar	 dat	

pubers	 soms	 gefaarlike	 dingen	 dogge,	 lykas	 oer	 it	 spoar	 rinne	 of	 binnendoar	

fjoerwurk	 ôfstekke.	 Herkenber	 foar	 dy?	 Gjin	 noed,	 hast	 in	 goed	 ekskús:	 dyn	

risikogebiet	groeit	hurder	as	dyn	warskôgingsgebiet.	Jou	dyn	harsens	dus	mar	de	

skuld	ast	wat	doms	dien	hast.	

Krijsto	 in	nije	 tv	binnen	 in	healoere	oan	 ‘e	praat,	wylst	 jim	heit	dêr	oeren	oer	

docht?	Ek	dat	komt	troch	dyn	jonge	brein.	Jonge	harsens	binne	folle	kreativer.	

It	 jeugdige	 brein	 hat	 noch	 in	 tizeboel	 oan	 mooglikheden.	 Al	 dy	 mooglikheden	

wurde	brûkt	en	dus	komme	pubers	 faak	mei	 ferrassende	oplossingen.	 It	brein	

fan	 folwoeksen	 minsken	 is	 net	 mear	 sa	 soepel,	 dat	 is	 al	 wend	 oan	 allerhande	

patroanen.	

Breintraining

Sudoku’s,	 games,	 ûnthâldtesten…	 it	 binne	 allegearre	 saken	 dy’t	 de	 harsens	

jong	en	soepel	hâlde.	Mar	witst	wat	ek	goed	helpt	by	it	trainen	fan	dyn	brein?	

Meartalichheid!	Dus:	praatsto	Frysk	én	Nederlânsk?	Ideaal,	dêrmei	hâldst	dyn	

brains	skerp!		

 Dit is de lêste warskôging!
De earste dy’t in lûd makket 
    mei neibliuwe!



Dokke foar in Facebook-berjocht 
In	berjocht	stjoere	nei	immen	dêr’tst	net	befreone	mei	bist,	is	ûnmoog-
lik	op	Facebook.	Mar	dat	feroaret	miskien.	Facebook	wol	brûkers	betelje	
litte	foar	it	ferstjoeren	fan	sokke	berjochten.	It	bedriuw	test	dat	systeem	
no	yn	Amearika.	In	berjocht	soe	€	0,83	oant	€	12,55	kostje.	De	lege	priis	
betellest	foar	minsken	dy’t	net	bekend	binne.	It	heechste	bedrach	moat	
betelle	 wurde	 foar	 berjochten	 oan	 gigabekende	 minsken	 mei	 in	 protte	
freonen.	It	is	noch	net	wis	oft	dit	systeem	ek	echt	ynfierd	wurde	sil.	Nef-
fens	Facebook	is	it	no	noch	net	mear	as	in	wyld	idee.	

iPad-skoalle yn Snits
Nei	de	fakânsje	begjinne	der	tsien	offisjele	iPad-skoallen	yn	Nederlân.	Ien	
dêrfan	is	De	Driemaster	yn	Snits.	Alle	learlingen	fan	dy	basisskoalle	krije	
in	iPad.	Dy	wurdt	net	allinne	foar	skoalle	brûkt,	mar	ek	thús.	Learlingen	
hoege	net	mear	alle	dagen	op	skoalle	te	wêzen.	Se	kinne	al	it	skoalwurk	
ommers	 ek	 thús	 dwaan.	 Troch	 de	 komst	 fan	 de	 tabletlessen	 ferfalle	 ek	
de	fêste	klaslokalen	en	de	fêste	learkrêften.	It	hiele	ûnderwiis	giet	oer	de	
kop.	Spannend	eksperimint!	
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Fasten your seatbelts foar ‘Planes’ 
Disney	 hat	 de	 opfolger	 fan	 de	 animaasjefilm	 ‘Cars’	 klear.	 Dy	 film	
giet	net	oer	auto’s,	mar	oer	fleantugen.	Yn	‘Planes’	wol	it	fleantúchje	
Dusty	 meidwaan	 oan	 in	 fleanwedstriid.	 Mar...	 hy	 hat	 lêst	 fan	
hichtefrees.	 Gelokkich	 krijt	 er	 help	 fan	 freonen.	 Sa	 hopet	 er	 syn	
dream	dochs	wier	te	meitsjen.	De	3D-film	is	yn	it	neijier	te	sjen	yn	
de	bisokopen.	Disney	hat	no	alfêst	 in	spektakulêre	Sneak	Peek	op	
YouTube	setten.	Sjen?	Surf	gau	nei	de	Facebook-side	fan	LinKk.	Wy	
hawwe	de	trailer	foar	dy	klearset.

Plaatsje fan in plaat
Har	earste	berntsje	is	noch	mar	sân	moanne	âld,	mar	Adele	koe	it	net	litte	
om	wer	oan	it	wurk.	Se	is	de	studio	yndûkt	om	har	tredde	plaat	op	te	nim-
men.	Neffens	in	tipjouwer	wol	Adele	meigean	mei	de	tiid.	Har	album	moat	
‘hip’	wurde.	Se	sit	mei	in	team	fan	geweldige	spesjalisten	yn	de	studio.	Dat	
moat	ek	wol,	want	it	is	net	maklik	om	wer	safolle	sukses	te	hawwen	as	mei	
de	earste	twa	platen...	Wy	fan	LinKk	binne	der	wis	fan	dat	Adele	wer	mei	in	
plaatsje	fan	in	plaat	komt!		

Justin Bieber op it wite doek
Der	komt	in	nije	3D-film	oer	it	libben	fan	Justin	Bieber.	De	realityfilm	moat	foar	
de	 kryst	 klear	 wêze.	 Dat	 wurdt	 smulle!	 De	 popstjer	 hat	 net	 in	 maklik	 jier	 hân,	
syn	toernee	yn	Londen	ferrûn	desastreus.	Mar	dêr	skammet	Justin	him	net	foar:	
de	bylden	dêrfan	skine	gewoan	yn	de	film	te	kommen.	Ek	syn	muzikale	freonen	
Miley	Cyrus	en	Lil	Twist	binne	te	sjen	op	it	wite	Bieberdoek.	De	earste	film	fan	
Justin	Bieber	-	‘Never	Say	never’	–	wie	de	meast	suksesfolle	muzykfilm	oait.	Dat	
‘keunstwurkje’	brocht	77	miljoen	euro	op.	Kassa!		


