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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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YNHâldYNHâld Hoi LinKk-lêzers,
Fynsto	 no	 al	 neat	 oan	 it	 fak	 Frysk?	 Gjin	 noed,	 hjir	 is	 LinKk!	 Dit	
tydskrift	sleept	dy	troch	de	lessen	hinne.	Wêrmei?	Mei	ynterviews,	
celebrity-roddels,	 gamenijs,	 muzykberjochten	 en	 oare	 linke	 saken.	
LinKk	komt	seis	kear	yn	in	skoaljier	út,	mar	it	tydskrift	is	ek	te	finen	
op	Facebook	en	Twitter.	Fia	de	sosjale	media	bliuwst	dus	24/7	op	‘e	
hichte	 fan	 wat	 der	 op	 de	 LinKk-redaksje	 spilet.	 Wurd	 gau	 freon	 of	
folgje	 LinKk.	 Dan	 krijst	 foarpriuwkes	 fan	 it	 nije	 tydskrift,	 mar	 ek	
alle	wiken	leuke	roddels	en	aparte	weetsjes.	Fynsto	dat	der	noch	wol	
wat	te	sleuteljen	falt	oan	ús	ûnderwerpen?	Nim	dan	kontakt	mei	ús	
op.	Fia	Twitter	(@linkkmagazine)	of	fia	de	mail	(linkk@cedin.nl).	Wy	
dogge	graach	wat	mei	dyn	ideeën	en	suggestjes.			

No’sto	nei	 in	oare	skoalle	ta	giest,	moetest	 in	soad	nije	minsken.	It	
tema	 fan	 dizze	 earste	 LinKk	 is	 dan	 ek:	 Minsken	 en	 moetings.	 Yn	
dit	tydskrift	moetest	ûnder	oaren	Tim	Douwsma	en	Monique	Smit.	
LinKk	ynterviewde	dit	sjongduo	oer	harren	nije	plaat	Grenzeloos.	It	
artikel	lêst	op	side	4	en	5.		
Hasto	al	in	cutie	spotten	op	dyn	nije	skoalle?	In	jonge	of	famke	dy’t	
‘bêst	wol’	ynteressant	 is?	Ja?	Tsjek	dan	gau	op	side	15	oft	hy/sy	ek	
ferlyfd	op	dy	is	of	wurde	kin!	
Hoe	soe	it	wêze	om	in	bûtenierdsk	skepsel	te	moetsjen?	Super	span-
nend	fansels.	Besteane	se	eins	wol,	dy	bûtenierdske	skepsels?	Dat	lêst	
op	side	18.			

In	soad	wille	tawinske!

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.
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Wêr	 hasto	 op	 fakânsje	 west	

dit	 jier?	 Frankryk,	 Dútslân	 of	

It	 Amelân	 miskien?	 Allegearre	

moaie	 bestimmingen	 fansels,	

mar	wat	binne	no	de	populêrste	

fakânsjeplakken?	 Wêr	 geane	

Nederlânske	jongeren	it	leafste	

hinne?	Untdek	it	yn	de	Top	3.

1.  Spanje (19%)
2.  Grikelân (16%)
3.  Tunesië (13%)

Ha	jim	op	skoalle	al	in	aksje	foar	Serious	Request	betocht?	Ein	desimber	

stiet	 it	 Glêzen	 Hûs	 ommers	 yn	 Ljouwert.	 Wy	 moatte	 oan	 ‘e	 bak,	 jild	

ynsammelje!	 De	 trije	 DJ’s	 dy’t	 fan	 18	 oant	 24	 desimber	 yn	 it	 Glêzen	

Hûs	 opsletten	 wurde,	 wolle	 safolle	 mooglik	 oandacht	 freegje	 en	 jild	

ynsammelje	foar	 in	goed	doel.	Wat	 it	goede	doel	 is	fan	dit	 jier?	Diarree.	

Huh,	diarree?	Jakkes!	Ja	yndied,	jakkes.	Alle	dagen	stjerre	der	2200	bern	

oan	 diarree,	 jakkes!	 Dat	 komt	 troch	 in	 tekoart	 oan	 skjin	 drinkwetter,	

sjippe	en	toiletten.	Bern	mei	diarree	dy’t	net	behannele	wurde,	stjerre	oan	

útdroeging.	Reden	genôch	dus	om	 jild	yn	te	sammeljen	 foar	dizze	stille	

ramp.	Dogge	jim	ek	mei?	

TOP 3

Serious Request 2013: 

stride tsjin diarree

Liket	 it	 dy	 wol	 wat?	 Fol	 passy	 en	 elegânsje	 in	 gedicht	 foarlêze	 op	 in	
grut	 poadium?	 Jou	 dy	 dan	 op	 foar	 FeRstival.	 FeRstival	 is	 de	 Fryske	
foardrachtswedstriid	 foar	 it	 fuortset	ûnderwiis.	De	 foarrondes	binne	dit	
jier	op	freedtemiddei	8	novimber	yn	De	Stolp	yn	Snits	en	dyselde	middei	ek	yn	
Zalen	Tivoli	yn	Ljouwert.	Op	freedtemiddei	15	novimber	is	der	noch	in	foarronde	
yn	De	Lawei	yn	Drachten.	De	finale	is	op	sneon	14	desimber	yn	Het	Posthuis	Theater	op	
It	Hearrenfean.	De	oanfang	is	altyd	om	13.30	oere.	Om	mei	te	dwaan	moatst	in	gedicht	
kieze	en	foardrage	út	it	boekje	FeRsefariaasje	2013.	Dat	boekje	kinst	krije	fia	dyn	dosint	
Frysk.	Hy	of	sy	bestelt	it	fergees	by	Cedin/Taalsintrum	Frysk,	tel.	0880	200	300.	Opjaan	kin	
oant	en	mei	freed	25	oktober	by	Jelle	Bangma,	j.bangma@cedin.nl.	Yn	dy	opjefte	moat	fermeld	
wurde:	namme,	kategory,	wenplak	en	namme	fan	de	skoalle.	Doch	mei	en	klim	op	dat	poadium!

Serious Request 2013: 

stride tsjin diarree

So you think you can foardrage?
So you think 

you can 
foardrage? 
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Tekst: A
tsje de V

ries, byld: Volendam
 M

usic BV

Woene jim as bern al yn 

de spotlights stean?
Tim:	‘Ik	wie	as	lyts	jonkje	altyd	oan	it	sjongen,	ús	mem	
hat	steapels	kassettebantsjes	dêr’t	ik	op	te	hearren	bin.	
Ik	die	ek	in	soad	mei	oan	playbackshows.	Doe’t	ik	16	
wie,	wist	ik	seker	dat	ik	fierder	woe	mei	it	sjongen.	Twa	
jier	letter	die	ik	mei	oan	So	You	Wanna	Be	a	Popstar.	Ik	
kaam	yn	de	 liveshows	en	doe	begûn	 it	allegear	echt!	
Al	moast	ik	hiel	hurd	knokke	om	te	kommen	wêr’t	ik	
no	bin.	Sa	folgje	ik	bygelyks	noch	hieltyd	aktearlessen.	
Ik	soe	ek	noch	graach	myn	talen	wat	byspikerje	wolle.	
As	 ik	 net	 artyst	 en	 akteur	 wurden	 wie,	 hie	 ik	 wol	
proffuotballer	wurde	wollen	of	in	baan	yn	de	hoareka,	
dat	fyn	ik	ek	machtich.’

Monique: ‘Bij	 mij	 is	 het	 wel	 wat	
anders	 gegaan,	 ik	 ben	 er	 ingerold	
door	mijn	broer	Jan.	Ik	was	eigenlijk	
al	 begonnen	 met	 de	 kappersschool,	
maar	 die	 heb	 ik	 niet	 afgemaakt	
omdat	 ik	 het	 niet	 meer	 kon	
combineren	met	zingen.	Ik	denk	
dat	 ik	 anders	 uiteindelijk	 juf	
was	geworden.’

Hoe is it om 

bekend te wêzen?
Tim:	 ‘Ik	 hear	 in	 soad	
bern	 roppen	 dat	 se	
bekend	 wurde	 wolle.	 Dat	
fyn	 ik	 wol	 in	 bytsje	 gek.	
Fansels	 is	 it	 leuk	 om	 nei	
in	 optreden	 hantekeningen	
út	 te	 dielen.	 En	 it	 is	 ek	 hiel	
spesjaal	dat	minsken	foar	dy	nei	
in	optreden	komme,	mar	 it	hat	ek	
neidielen.	 Ik	 kin	 net	 mear	 normaal	
troch	 de	 stêd	 rinne	 of	 op	 in	 terraske	
sitte.	It	is	leuk,	mar	leverest	ek	frijheid	yn.’

Monique: ‘Het	 is	 soms	 inderdaad	 leuk,	
maar	soms	ook	lastig	omdat	iedereen	iets	
van	je	wil	of	een	mening	over	je	heeft.’	

Wêr dreame jim noch fan?
Tim:	‘Ik	wol	in	soad	optrede	mei	Monique	en	tegearre	
in	grutte	show	presintearje.	En	ik	wol	yn	films	spylje!	
Mar	wy	moatte	no	earst	genietsje.	Us	album	Grenzeloos	
is	noch	mar	krekt	út,	we	krije	allegearre	leuke	reaksjes	
en	we	trede	in	soad	op.’

Monique: ‘Ik	 hoop	 dat	 ik	 nog	 meer	 albums	 mag	
maken	en	dat	ik	ooit	eens	in	het	weekend,	primetime	
een	programma	mag	presenteren.	En	ik	hoop	dat	
Tim	 en	 ik	 nog	 meer	 albums	 maken	 en	 samen	
een	theatertour	gaan	doen.’

Wêr kenne jim elkoar fan?
Tim:	 ‘Ik	wie	wol	gauris	te	gast	by	de	

Zapp	Kids	Top	20,	it	programma	dat	
Monique	 presintearret.	 Boppedat	
kamen	we	elkoar	 in	soad	 tsjin	by	
optredens.	 It	 klikte	 gelyk!	 Dat	
seach	 har	 broer	 Jan	 ek	 en	 dy	
frege	 oft	 we	 Een zomeravond met 

jou	 opnimme	 woenen.	 Ik	 wie	 eins	
dwaande	 mei	 in	 eigen	 album,	 mar	

ik	fûn	dit	sa	te	gek	dat	ik	fuort	
‘ja’	 sei.	 It	 nûmer	 waard	 in	

grut	 súkses	 en	 doe	
ha	 we	 besletten	

om	in	album	fol	
duetten	 op	 te	

nimmen.’

En hoe ferrint de 

gearwurking?
Tim: ‘We	 lykje	 op	 inoar,	 dat	 jildt	
sawiesa	foar	Friezen	en	Volendammers,	
tink	ik.	Wy	binne	beide	nochter	en	wy	
wurkje	hurd.	Monique	en	ik	ha	in	soad	
deselde	 dreamen,	 mar	 wy	 leare	 ek	 in	
protte	fan	elkoar.	En	ik	kin	altyd	mei	
Monique	 laitsje.	 Ek	 al	 bin	 ik	 noch	 sa	
segrinich,	 sy	 makket	 myn	 dei	 altyd	
wer	goed!’

Monique:	 ‘Het	 is	 even	 wennen	 om	
samen	 te	 werken	 en	 alles	 samen	 te	
beslissen	 in	 plaats	 van	 alleen,	 maar	
gezellig	 is	 het	 zeker!	 En	 we	 vullen	
elkaar	heel	goed	aan.	 Ik	kan	altijd	bij	
Tim	terecht	voor	hulp	of	advies,	soms	

zakelijk,	maar	soms	ook	privé.	Ik	
heb	er	een	goede	vriend	bij!’

Friezen en Volendammers lykje op inoar. Se binne beide nochter en gesellich en se wurkje 

hurd! Dat sizze Tim Douwsma en Monique Smit. Sy kinne it witte, want tegearre ha se 

de plaat Grenzeloos opnaam. In album fol mei duetten dêr’t se supergrutsk op binne. 

Nij duo: 
Monique en Tim

Folsleine namme:		 	Margaretha	Geertruida	

Maria	Smit

Bertedatum:		 9	april	1989

Berteplak:  Volendam

Soart learling:		 	woe	oeral	oan	meidwaan	en	

hie	in	soad	freondinnen

Broerkes en suskes:	broer	Jan	en	sus	Jenny

Wie altyd gek fan:		 	Spice	Girls	en	Britney	Spears	

Favorite 

Grenzeloos-nûmer:   Wij	zijn	één,	in	

swimelnûmer!	

ik bin
Monique

Smit

Bertedatum:		 4	novimber	1987Berteplak:		 DrachtenBasisskoalle: It	Twaspan,	Wynjewâld
Fuortset ûnderwiis:		 	Burgemeester	Harmsmaskoalle,	De	GordykSoart learling:   woe	graach	leare,	mar	boarte	noch	leaver	bûten!	

Broerkes en suskes:  twa	broerkes	en	ien	suske
Favorite 
Grenzeloos-nûmer:		 Oeh,	lestich	om	te	kiezen!

ik bin
timDouwsma

Mear	witte?	

Sjoch	op	moniqueentim.nl!
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Tekst: A
nna M

arije Bloem
, byld: Elm

a de Jonge

Nynke wennet yn Wommels. 
Wommels leit tusken Boalsert 
en Ljouwert yn. In doarp 
tusken stêden. Wat is der 
sa leuk oan Wommels?
‘It alderleukste oan ús doarp fyn 
ik de goeie sfear. Wy kenne elkoar 
hast allegear. Wy hawwe in super 
leuke buert en hawwe gauris in 
barbecue mei de buorlju. En ek 
leuk: hast al myn buorfrouwen 
binne yn ferwachting, dus 
wy krije allegear baby’s op ’e 
buert. Haw ik aanst flink wat 
oppasadreskes, haha! Ik wenje 
yn in moai nijbouhûs oan ‘e râne 
fan it doarp. Tegearre mei myn 
heit en mem, myn sus en suske.’

Yn in stêd hast in hiel 
soad winkels. Hoe sit 
dat yn Wommels?
‘Wommels is bêst wol in grut 
doarp. Wy hawwe in Jumbo, in 
drogist, kapsalon, slachter, bar, 
restaurant, doarpshûs, twa 
basisskoallen en it Bogerman. 
Ik sit sels ek op it Bogerman, in 
skoalle mei in fijne sfear. Elkenien 
seit hoi tsjin elkoar, der wurdt 
eins net pest by ús op skoalle. Ik 
haw in hiele grutte freonegroep.’

Julia har passy is moade. 
Wat is dyn grutste passy?
‘Myn passy is sport. Ik doch 
in hiel soad: ik sit op fuotbal, 
doch oan reedriden, skeelerje, 
sit op hurddraven en ik gean 
faak te racefytsen. Us hiele 
húshâlding is sportyf.’

Wolst letter yn Wommels 
wenjen bliuwe?
‘Wommels is wol in prachtich 
plak, mar ik wol nei de Havo earst 
nei Grins. Ik wol nei de ALO, de 
sportoplieding. Grins liket my te 
gek. In echte studintestêd. Myn 
sus Fenna en ik hawwe al in plan: 
tegearre op keamers en nei de 
stúdzje in bedriuwke opstarte 
wêr’t wy minsken begeliede by 
sporten en ôffallen. Mar fansels 
ek op stap en winkelje. En dan 
letter werom nei it doarp…’

Moetsje Julia en Nynke: twa stoere tsjiks dy’t yn ‘e twadde 

klasse sitte. Der is ien ferskil tusken de twa fammen... 

De iene komt út ’e stêd en de oare fan in doarp. 

Tegearre geane se de striid oan. Want wat is no 

leuker? Wenje yn ’e stêd of op it doarp? Beide 

fammen fertelle wat harren stêd of doarp sa 

bysûnder, leuk en ynteressant makket. Wat 

is der allegear te dwaan foar jongerein?

Stêd tsjin doarpStêd tsjin doarp
Julia wennet yn de stêd Snits. De 
ferneamde Snitswike is krekt 
achter de rêch. Mar wat is der 
fierder leuk oan Snits? 
‘Sneek is lekker groot, wij wonen dichtbij 
het centrum. In vijf minuten ben ik in de 
stad. Ik woon in een twee-onder-een-kap-
huis. Ons huis is niet zo groot, maar groot 
genoeg voor mijn moeder, broer en ik.’

Wat is der allegear te rêden foar 
jongeren yn de stêd Snits?
‘Je kunt er ontzettend leuk winkelen. Er zijn 
veel gave winkels zoals The Sting, Fiftysix, 
Angels en Famous. Je hebt veel restaurants, 
lunchrooms, bars en discotheken. En 
natuurlijk de bios, de Mac en het theater.’

Yn in doarp kinst faak mar kieze út in 
pear sporten. Hoe sit dat yn ’e stêd?
‘In Sneek kun je eigenlijk alles kiezen, dat 
is te gek. Judo, breakdance, streetdance, 
maar ook theater, kunst of fotografie.’

Wolst letter yn Snits wenjen bliuwe?
‘Mijn moeder laat mij vrij in wat ik later 
wil gaan doen. Ik wil zeker in de stad 
blijven wonen. Maar dan zou ik kiezen 
voor Amsterdam, of New York... Haha! Ik 
zit op streetdance en heb ook aan hiphop 
gedaan. Ik ben gek op dansen, maar mijn 
grootste passie is mode. Ik zou later graag 
modeontwerpster of stylist willen worden. 
Dan is het handig als je in een stad woont.’

Julia is dus in échte citygirl! 
Mar wat no as har mem sizze 
soe: ‘Wy ferhúzje nei in doarp’?
‘Oh jee, dat zou ik niet willen. Dan zou 
ik mijn vriendinnen heel erg missen. En 
de gezelligheid van de stad. En 
dat alles zo dichtbij is. Ik zou het 
alleen overwegen als het een heel 
groot huis is, met een zwembad 
en een tweepersoonsbed.’

Ha! Dat binne flink wat 
betingsten! Mar wat 
soenen foardielen wêze 
kinne fan in doarp?
‘Het lijkt me leuk dat je iedereen kent 
en bij iedereen aan kan kloppen. Ik ben 
wel eens bij een dorpsfeest geweest, 
dat was geweldig: oliebollen, optochten, 
zweefmolens en kaatsen. Eén groot feest!’

Stêd tsjin doarp

ik bin
Nynke Hoekstra

Namme:  Nynke HoekstraDoarp:  WommelsLeeftyd:  13 jierKlasse:  2HV
Skoalle:  Bogerman Wommels

ik bin
Julia 

Eckhardt

Namme:  Julia Eckhardt

Stêd:  Snits

Leeftyd:  13 jier

Klasse:  2GT

Skoalle:  RSG Snits
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No
 Boeie! 

Tekst:	A
ns	W

allinga

‘Ik	ha	niiskrekt	by	de	Spar	
eefkes	mei	Djoeke,	de	mem	fan	

Sjors,	praat	en	wy	ha	ôfpraat	dat	
jim	fan	nije	wike	ôf	tegearre	fytse.’

‘Mar	mém,	dat	doch	ik	net	hear!	Ik	
fyts	net	mei	dy	sukkel	nei	skoalle.	Ik	fyts	

wol	allinne.	Alles	better	as	mei	dy	loser!’
‘Dêr	komt	neat	fan	yn.	Do	fytst	gewoan	mei	Sjors	

mei.	Ik	fyn	it	in	feilich	idee	dat	myn	famke	net	alle	
dagen	in	oere	hinne	en	in	oere	werom	allinne	by	de	dyk	

del	swalket.	As	it	fan	’t	hjerst	moarns	tsjuster	wurdt,	wol	
ik	net	datsto	allinne	dat	hiele	ein	nei	de	stêd	ta	fytst.’

‘Ik	kin	my	dochs	net	mei	dy	lilliputter	fertoane!’
‘No	giest	te	fier,	Britt!	Wy	ha	it	sa	ôfpraat.	Djoeke	wie	ek	bliid	dat	

Sjors	net	allinne	hoecht	te	fytsen.	En	no	is	it	út!	Punt!	Diskusje	sletten!’	
Britt	en	har	mem	steane	rjocht	tsjin	elkoar	oer	by	it	oanrjocht.	It	

mei	dúdlik	wêze	dat	de	ferhâldingen	wolris	better	west	hawwe.

Britt	sil	nei	de	fakânsje	nei	de	brêgeklasse	fan	it	Waddencollege	yn	Dokkum.	Se	
hat	der	sin	oan.	Der	is	lykwols	ien	(lyts)	minpuntsje:	fan	har	âlde	klasse	geane	

allinne	Sjors	en	sy	nei	dy	skoalle.	Sjors!	De	mislearring	fan	it	jier.	Beskriuwing:	lyts	
fan	stik	(twa	koppen	lytser	as	Britt),	briltsje	mei	jampotglêzen,	kapsel	út	de	jierren	

tachtich,	ivich	en	altyd	in	bloeske	mei	rútsjes	oan,	in	te	wide	spikerbroek	en	sandalen.	
Dêrneist	in	protte	ferstân	fan	kompjûters	en	hy	hellet	hiele	hege	sifers.	Dat	dan	wer	wol.

De	earste	moandei	stiet	Sjors	moarns	al	op	it	ôfsprutsen	plak	te	wachtsjen.	Britt	kin	der	
noch	krekt	‘hoi’	útparse.	Tegearre	fytse	se	fuort.	Britt	foarop	en	Sjors	twa	meter	achter	har.	

‘Net	sa	hurd,	Britt.	Ik	kin	dy	hast	net	byhâlde’,	himet	Sjors	nei	twa	kilometer.
‘No	boeie’,	snaut	Britt	werom.

As	se	hast	by	skoalle	binne,	stapt	Britt	ôf.	‘Ho	eefkes	Sjors,	wy	binne	hast	
by	skoalle.	Hjirwei	gean	ik	allinne.	Do	wachtest	in	minút	en	dan	fytststo	it	

plein	op.	En	fan	‘e	middei	wachtest	op	dit	plak	wer	op	my.	Begrepen?’
‘Ja’,	pipet	Sjors.

‘O	ja,	en	dan	noch	wat,	do	setst	dyn	fyts	straks	nét	by	mines	yn	‘e	buert.’

In	stik	as	fjouwer	grutte	fammen,	treddeklassers	of	sa,	steane	by	de	yngong	
fan	it	plein	de	nijkommers	te	begnuven	en	fan	kommentaar	te	foarsjen.	

As	Britt	deroan	komt,	heart	se	de	fammen	wol	mûskopjen.
‘Ha,	wat	in	tutsje.’
‘Moatst	dat	hier	ris	sjen.’
‘Se	wurde	ek	alle	jierren	sleauwer.’
Mei	in	dûk	yn	har	selsfertrouwen	stapt	Britt	fan	de	fyts	en	
rint	it	skoalplein	op	nei	de	fytsehokken	ta.		
As	se	har	fyts	parkearre	hat	en	de	rêchtas	oer	it	skouder	
slingeret,	sjocht	se	Sjors	oankommen.
Hy	stapt	fan	‘e	fyts	en	de	fammen	komme	as	bijen	op	
in	swiete	blom	om	him	hinne	te	stean.
‘Ohh,	wat	in	skeetsje.’
‘Ja,	moatst	ris	sjen!	Syn	tas	is	hast	grutter	as	himsels.’
‘En	wat	in	leuk,	skattich	kopke.’
‘En	hy	hat	retro	kleantsjes	oan.	Wat	stoer.’

De	froulju	kirje	it	út	en	Sjors	stiet	yn	‘e	midden	te	strieljen	en	
lit	alle	wurden	as	lij	wetter	oer	him	hinne	komme.	
‘Hee	jonkje,	hoe	hjitsto?’	freget	der	ien.
‘Sjors’,	antwurdet	er.
‘Sjors,	oh	wat	leuk,	sille	wy	dyn	Sjimmy	wurde?’	freget	de	grutste	fan	it	stel.
‘Ja,	dat	dogge	wy!	Wy	adoptearje	him!’	ropt	in	oarenien.
Under	begelieding	fan	fjouwer	liifwachten	set	Sjors	syn	fyts	teplak.

Om	twa	oere	stiet	Britt	as	earste	op	it	ôfsprutsen	plak.	‘Wêr	
bleaust	no?’	freget	se	noartsk	as	Sjors	oanfytsen	komt.
‘Ik	moast	noch	eefkes	de	iPad	fan	Laura	ynstelle.’
‘Laura?’
‘Ja,	ien	fan	myn	nije	freondinnen.’
‘Yeah	right.	Tink	mar	net	dat	dy	saneamde	freondinnen	dy	nije	wike	noch	as	in	
knuffelhûntsje	behannelje.	Se	litte	dy	aanst	falle	as	in	bakstien	as	it	nijste	derôf	is.’
Beteutere	gappet	Sjors	Britt	oan.	Syn	moaie	dei	is	yn	ien	klap	bedoarn.	
Mei	swiere	boeketassen	fytse	se	nei	hûs	ta.	

Mar	de	oare	deis	wurdt	Sjors	wer	opwachte	troch	
de	fammen.	En	de	dei	dêrnei	en	dêrnei.	
En	dat	net	allinne.	Troch	in	hiele	groep	âlderejiers	
wurdt	er	beskôge	as	ien	fan	harren.	
‘Hee	Sjorsy,	hoe	is	it	kammeraat?’	en	‘Hee	Sjors,	kinst	aanst	yn	it	skoft	
eefkes	nei	myn	laptop	sjen?’	roppe	se	him	ûnder	de	leswikselingen	ta.	
En	net	allinne	by	de	grutten	is	er	populêr.	Yn	‘e	klasse	wurdt	
er	unanym	keazen	as	klassefertsjintwurdiger.	
‘Ja,	en	ík	fyts	alle	dagen	mei	Sjors	mei.’	Britt	kin	it	net	litte	om	
oeral	op	skoalle	har	konneksje	mei	Sjors	kenber	te	meitsjen.	En	
se	besiket	safolle	mooglik	by	him	yn	‘e	buert	te	wêzen.

Op	in	moandei,	ein	oktober,	fytse	Britt	en	Sjors	moarns	betiid	nei	de	stêd	ta.
‘Ik	fyts	fan	‘e	middei	net	mei	dy	nei	hûs	ta,	hear’,	seit	Sjors	ynienen.
‘Oh,	wêrom	net?’
‘Ik	sil	mei	Laura-en-dy	nei	skoaltiid	nei	hûs	ta.	Ik	
wurd	jûn	ophelle	troch	ús	heit.’
‘Ja	mar,	dan	moat	ik	allinne	fytse.	En	wy	binne	
hiel	let	út	en	dan	wurdt	it	al	wat	tsjuster.’
‘Ja,	en?’
‘Dat	wol	ik	net,	hear.	Ast	net	mei	my	mei	fytst,	sis	
ik	it	tsjin	ús	mem’,	besiket	Britt	noch.
‘No	boeie.’	

9

Drege wurden
• lykwols  echter
• begnuve begluren, beloeren
• mûskopje smoezen
• sleauwer slomer
• lij wetter lauw, halfwarm water
• noartsk nors
• saneamde zogenaamde

No
 Boeie! 



Wy	hawwe	al	hiel	lang	neat	mear	heard	fan	
Adele.	Neidat	se	mem	wurden	is,	binne	der	
oare	dingen	belangryk	foar	har	wurden.	En	
no	wol	de	sjongeres	graach	skriuwster	wurde.	
Berneboekeskriuwster	noch	wol!	De	berte	fan	
har	earste	berntsje	yn	oktober	ynspirearre	har	
om	ferhalen	te	betinken	foar	bern.	Fansels	
is	Adele	hielendal	yn	’e	wolken	mei	har	lytse	
jonkje	Angelo	en	se	lêst	him	graach	foar.	Mar	
hoe	leuk	soe	it	wêze	as	se	Angelo	straks	har	
eigen	ferhalen	foarlêze	kin?	Wy	binne	

benijd	nei	de	ferhalen	fan	Adele	en	
hoe’t	de	boeken	derút	sjen	sille.	
En…	oft	se	yn	it	Frysk	fertaald	
wurde,	dat	soe	dochs	leuk	wêze?	
Dan	kinst	dyn	buorfamkes	
en	-jonkjes	moai	foarlêze!	

Katy	Perry	is	28	jier	en	wol	
hiel	graach	in	berntsje.	Mar	sûnt	
har	relaasje	mei	Russell	Brand	op	‘e	
klippen	rûn	is,	is	se	hiel	foarsichtich	
wurden	mei	wat	se	wol.	Se	hat	in	
soad	fertriet	hân	fan	de	breuk	mei	
Russell.	Undertusken	hat	se	wol	in	
nije	freon.	En	dat	is	net	de	earste	de	
bêste.	Sjonger	en	superstjer	John	
Mayer	is	har	nije	lover.	En	ek	al	
stiet	John	bekend	as	‘womanizer’,	
diskear	hat	er	it	flink	te	pakken.	
Insiders	sizze	dat	John	graach	mei	
Katy	trouwe	wol	en	dat	it	net	lang	
mear	duorje	sil	foardat	hy	op	ien	
knibbel	giet.	Mar	Katy	wol	it	kalm	
oan	dwaan.	De	skieding	is	noch	
mar	krekt	achter	de	rêch.	Wy	binne	
benijd	oft	John	‘the	one’	is	foar	
Katy.	Wy	hâlde	jim	op	’e	hichte…

Catfish:	The	TV	Show	komt	mei	in	twadde	seizoen.	Yn	
Catfish	wurdt	in	jonge	of	in	famke	holpen	troch	Nev	en	
Max.	Nev	is	reporter	en	Max	is	kameraman.	Tegearre	
binne	se	detectives	op	it	gebiet	fan	online	daten.	Se	sykje	
foaral	út	oft	de	daters	wol	de	wierheid	ferkundigje	op	it	
ynternet.	Binne	se	wol	wa’t	se	sizze	dat	se	binne?	Yn	
de	earste	ôflevering	krijt	Cassie	in	Facebookberjocht	
fan	Steve.	De	twa	chatte	jierrenlang	en	harren	
relaasje	wurdt	hieltyd	serieuzer.	Steve	freget	
har	sels	om	mei	har	te	trouwen	en	
Cassie	seit	ja!	Mar,	de	twa	hawwe	
elkoar	noch	noait	sjoen.	Cassie	wol	
hiel	graach	har	oansteande	moetsje,	
mar	Steve	hat	it	ynienen	fierstente	
drok	foar	har.	Nev	en	Max	geane	op	

jacht	en	sykje	út	hoe’t	it	écht	sit…
Catfish	komt	alle	sneinen	
om	18.15	oere	op	MTV.

Miley	Cyrus	hat	it	hielendal	hân	mei	dat	geseur	oer	folwoeksen	
wurden.	De	aktrise	en	sjongeres	begrypt	net	wêrom’t	de	
media	sa’n	grut	probleem	meitsje	fan	har	transformaasje.	
Want	it	Hannah	Montana-famke	is	ûnwerkenber	wurden	
mei	har	punky	pakjes	en	har	stoere	koarte	kapsel.	Miley	
is	krekt	20	jier	wurden.	De	iennige	reden	dy’t	se	betinke	
kin	wêrom’t	se	der	no	oars	útsjocht	as	foarhinne,	is	hiel	
simpel:	de	puberteit.	‘Ik	haw	ek	it	rjocht	om	folwoeksen	te	
wurden.	Ik	kin	net	altyd	dat	Disney-famke	bliuwe.	Ik	wol	my	
ûntwikkelje	en	der	net	altyd	útsjen	as	in	jong	famke.	Ik	bin	
no	in	frou.	De	rol	fan	Hannah	Montana	hat	my	grut	makke,	
mar	no	wol	ik	fierder.́ 	Wy	fan	LinKk	sizze:	go	for	it	girl!	Op	
8	oktober	komt	har	nije	album	Bangerz	út.	Wy	binne	benijd!

Fammen,	jim	hawwe	fêst	it	‘freeslike’	nijs	al	heard…	
Zayn	Malik,	it	hearlike	hapke	fan	One	Direction,	giet	
trouwen!	Al	in	pear	jier	is	hy	hielendal	yn	love	mei	syn	
Perrie	Edwards.	En	no	hat	hy	har	frege	om	mei	him	te	
trouwen.	It	geroft	kaam	op	gong	doe’t	de	Little	Mix	
sjongeres	by	de	‘This	is	Us’	premjêre	in	gigantyske	ring	
om	hie.	Zayn	en	Perrie	troffen	elkoar	by	de	audysjes	

fan	X-Factor	yn	2011.	Perrie	har	mem	befêstige	it	nijs	
op	‘e	radio:	‘It	is	echt	wier!	It	oansyk	wie	sa	skattich…	
Myn	dochter	is	yn	de	sânde	himel.	Wy	fine	it	prachtich!’	
Ach,	tsjin	sa’n	soad	leafdesgeweld	kinne	wy	gjin	nee	
sizze,	dochs?	Alle	lok	tawinske,	Zayn	en	Perrie!	

Nije lover foar Katy Perry

Adele, de berneboekeskriuwster Catfish: hilaryske televyzje

Big girl Miley Cyrus

Zayn en Perrie sizze ja

Tekst: A
nna M

arije Bloem



Foarich	jier	waard	Pieter-Jan	fjirde	op	de	Olympyske	
Spullen	yn	Londen.	Dat	wie	in	enoarme	teloarstelling.	
‘Maar	ik	heb	geleerd	om	met	moeilijke	dingen	simpel	
om	te	gaan’,	fertelt	Pieter-Jan.	‘Als	sporter	moet	je	
accepteren	dat	het	is	zoals	het	is.	En	vervolgens	kiezen	
tussen	stoppen	of	doorgaan.	En	ik	ben	doorgegaan.’

De wrâld oer
Pieter-Jan	is	grut	wurden	yn	Terkaple.	Hy	wennet	
no	yn	Ljouwert.	Hy	reizget	de	hiele	wrâld	oer	om	
te	silen.	Dêr	genietet	er	hiel	bot	fan.	‘Ik	kom	altijd	
heel	graag	terug	in	Friesland,	maar	ik	ben	zeer	
dankbaar	dat	ik	door	mijn	sport	ook	verschillende	
culturen	mag	leren	kennen.	Dan	gaat	het	niet	
zozeer	om	de	plaatsen	waar	ik	kom,	maar	
meer	om	de	mensen	die	ik	daar	ontmoet.’

Pieter-Jan	kaam	yn	oanrekking	mei	silen	troch	syn	âlders.	‘Na	mijn	
zwemdiploma	mocht	ik	een	beetje	prutsen	met	bootjes	en	zij	hebben	het	
zeilen	altijd	gestimuleerd.’	De	jonge	Pieter-Jan	koe	trouwens	ek	hiel	goed	
reedride.	‘Maar	ik	doe	liever	één	ding	écht	goed	dan	twee	dingen	half.	Ik	
heb	gekozen	voor	zeilen	omdat	ik	dat	op	dat	moment	het	leukst	vond.’	

Flak foar it WK Finn 

silen yn Tallinn yn 

Estlân spruts LinKk mei 

ien fan de bêste silers 

op ‘e wrâld: Pieter-

Jan Postma (31). 

Hy hat al in pear kear 

Nederlânsk kampioen 

west en die ek al tsien 

kear earder mei oan in 

WK. Yn 2007 en 2011 

waard er sels twadde 

op it WK. Yn Tallinn is 

dizze Fries dus wer ien 

fan de kânshawwers. 

LinKk frege wat Pieter-

Jan driuwt. Wat is der 

sa moai oan silen? 

Wedstriidsile
Doe’t	Pieter-Jan	18	wie,	begûn	er	mei	it	échte	wedstriidsilen.	‘Na	het	
halen	van	mijn	rijbewijs,	kon	ik	zelf	beslissingen	nemen	en	ben	ik	mijn	
eigen	weg	gegaan.	Bij	zeilen	draait	het	allereerst	om	materiaal,	ervaring,	
kennis,	voeding	en	fitheid.	Die	zaken	bepalen	de	snelheid.	Daarnaast	
is	het	antwoord	op	de	volgende	vragen	van	belang.	Wat	doet	de	wind?	
Wat	doet	een	vlaag?	Wat	zegt	het	water?’	Dy	kombinaasje	tusken	
snelheid	en	it	nimmen	fan	beslissingen,	fynt	Pieter-Jan	prachtich.	

Finn
Pieter-Jan	sylt	yn	in	Finn.	Dat	is	in	bepaalde	soart	sylboat.	Hoewol’t	
de	Finn	in	ienmansboat	is,	hoecht	Pieter-Jan	net	alles	sels	te	dwaan.	
Hy	wurket	mei	in	team	fan	seis	persoanen.	‘Ik	heb	een	hele	goede	band	
met	mijn	coach	Jacco	Koops.	Verder	bestaat	het	team	uit	een	fysiotherapeut,	
arts,	materiaalman,	weerman	en	een	aantal	mensen	met	wie	ik	overleg.’	

In	Olympyske	sporter	sjocht	normaal	altyd	nei	de	earstfolgjende	Olympyske	
Spullen,	mar	Pieter-Jan	hat	der	no	foar	keazen	om	allinne	doelen	te	stellen	
foar	dit	seizoen.	Hy	wol	goed	prestearje	op	it	EK	en	WK.	‘Aan	de	ene	kant	
is	het	leuk	om	verre	dromen	te	hebben,	maar	aan	de	andere	kant	zou	ik	
willen	aanraden	om	je	doel	ook	dichtbij	te	houden.	Maak	elke	keer	een	
stapje,	geniet	daar	ook	écht	van	en	zorg	ervoor	dat	je	er	plezier	in	hebt.’

Wild Watersport Weekend

Sport is belangryk foar bern. Dêrom 
hat Pieter-Jan as ambassadeur 
fan it Jeugdsportfûns Fryslân 
it ‘Wild Watersport Weekend’ 
organisearre. Bern dy’t normaal 
net mei silen yn oanrekking 
komme, dienen in wykein 
lang alderhande aktiviteiten 
op, yn en by it wetter. ‘Dat 
was geweldig. Ik wil dat 
iedereen de kans krijgt om 
te sporten. Ik vind het leuk 
om kinderen daarin te 
stimuleren. Spelenderwijs 
kunnen ze dingen over 
zichzelf leren, maar ook 
zichzelf uitdagen.’ 

Pieter-Jan fynt it 
leuk om bern út syn 
eigen provinsje te 
stimulearjen. ‘Ik mag 
als wedstrijdzeiler 
over de hele wereld 
reizen, maar ik geloof 
erin dat je het beste 
zo dicht mogelijk bij 
huis jouw steentje 
kunt bijdragen.’

Pieter-Jan Postma
Finn-siler 

1312

Tekst:	Bianca	B
eem

er,	byld:	M
artin	de	Jong

PS	Pieter-Jan	hat	op	it	WK	Finn	in	

brûnzen	medalje	wûn.	Hoewol’t	

hy	foar	goud	kommen	wie,	wie	er	

nei	ôfrin	tefreden	mei	brûns.	

Einstân WK:

1.	BRA	Jorge	Zarif	-	63	pnt.

2.	GBR	Ed	Wright	-	70	pnt.

3.	NED	Pieter-Jan	Postma	-	71	pnt.
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1
  Is hy/sy nijsgjirrich nei ynformaasje oer dy? 

 Bygelyks nei watsto yn it wykein dochst?

	 a.	 Neffens	my	wol,	mar	dan	fia	freonen.

	 b.	 Ja!
	 c.	 Nee,	ik	sykje	wolris	kontakt,	mar	krij	oant	no	ta	neat	wer	werom.

2
   Siket hy/sy eachkontakt en sjocht hy/sy 

 dy krekt wat langer oan as normaal?

	 a.	 Ja,	dúdlik.

	 b.	 Ik	soe	it	net	witte,	ik	doar	meastal	net	te	sjen.	

	 c.	 Nee,	hy/sy	sjocht	meastal	de	oare	kant	út	as	ik	nei	him/har	sjoch.

3
  Dûkt hy/sy opfallend faak op yn dyn buert?

	 a.	 Ja,	yndied.	Mar	miskien	is	dat	ek	wol	tafal.

	 b.	 Nee,	hiel	soms	kom	ik	him/har	tafallich	tsjin.

	 c.	 Gewoan,	net	faker	as	by	oaren	of	sa.

4
  Rekket hy/sy dy wolris oan? Dyn earm of skouder bygelyks?

	 a.	 Hy/sy	stiet	eins	noait	tichtby	my.	Dus	oanreitsje?	Nee.

	 b.	 Ja,	soms,	dat	komt	dan	hiel	natuerlik	oer.

	 c.	 Nee,	hy	doart	my	amper	oan	te	sjen,	lit	stean	oanreitsje.

5
  Strykt hy/sy yn dyn buert wolris troch it hier?

	 a.	 Nee,	dat	is	my	noch	noait	opfallen.

	 b.	 Ja,	as	it	hier	yn	‘e	eagen	hinget,	skoddet	hy/sy	it	nei	achteren.

	 c.	 Ja,	hy/sy	giet	hiel	faak	mei	de	hannen	troch	it	hier.	

6
   Hat hy/sy in iepen hâlding? 

 Oftewol: foarmje de earms gjin barriêre tusken dy en him/har?		

	 a.	 Meastal	hat	hy/sy	se	stiif	oerelkoar	hinne	slein.

	 b.	 Ja,	syn/har	earms	hingje	meastal	relaxed	by	it	liif	del.	

	 c.	 Dat	wikselet,	hy/sy	hat	se	faak	yn	‘e	bûse	of	de	rym	beet.

7
  As dyn leafdesobjekt yn ‘e buert is, hâldt hy/sy dy dan yn ‘e gaten?

	 a.	 Ja,	myn	freonen	sizze	fan	wol.

	 b.	 Nee,	ik	doch	myn	bêst	om	de	oandacht	te	lûken,	mar	dat	slagget	net.	

	 c.	 Dat	doar	ik	net	te	sizzen…	

	

Lovetest
Do bist ferlyfd! En no is de grutte fraach: 
is it objekt fan dyn dreamen ek ferlyfd op dy? 
Moatsto wól of nét in move meitsje? 
Doch de test en do witst it. 

0 oant 7 punten
Nee	dus.	Hy	of	sy	is	net	ferlyfd	

op	dy.	Iepenje	dyn	eagen	en	

fergriem	dyn	tiid	net	mear	oan	

dizze	persoan.	Rjochtsje	dyn	

oandacht	leaver	op	immen	dy’t	

dy	wol	wurdearret.	Wa	wit	is	

der	immen	dy’t	ferlyfd	op	dy	is,	

sûnder	datst	it	yn	‘e	gaten	hast.

8 oant 14 punten

Miskien…	Hy	of	sy	fynt	dy	yn	

elk	gefal	aardich	of	ynteressant.	

Do	kinst	dus	wol	foarstelle	om	

tegearre	wat	leuks	te	dwaan.	

Der	is	in	goede	kâns	dat	hy/sy	

ja	seit!	Doarst	dat	net?	Regelje	

dan	in	ploech	freonen	foar	

in	leuke	aktiviteit	en	freegje	

him/har	‘tafallich’	ek	mei.	

15 oant 21 punten

Love	is	in	the	air!	Hy	of	sy	is	

ferlyfd	op	dy,	dat	kin	net	oars.	

Wachtsje	dus	gjin	sekonde	

langer	en	set	de	earste	stap.	

Heech	tiid	om	wat	leuks	te	

dwaan	tegearre.	In	protte	

wille	ennuh…	net	te	hurd	

fan	steapel	rinne,	hear!		

	

1.	 A	=	2					B	=	3					C	=	0

2.	 A	=	3					B	=	1					C	=	O

3.	 A	=	3					B	=	0					C	=	1

4.	 A	=	0					B	=	3					C	=	1

5.	 A	=	0					B	=	1					C	=	3

6.	 A	=	O				B	=	3					C	=	1

7.	 A	=	3					B	=	0					C	=	1

Tel dyn skoare!

Tekst:	M
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VIPS VIPS Barack Obama, Jay Z, paus Franciscus… It binne de 

vips – very important persons - fan 2013. Mar wa 

is eins de alderbelangrykste persoan út ‘e skiednis? 

Pfff, lestige fraach! Dochs leinen wy him foar oan 

learlingen fan CSG Liudger Waskemar. Harren 

antwurden? Dy wienen hiel ferrassend en orizjineel. 

Aletta Jacobs

In	belangryk	persoan	út	de	skiednis	is	foar	my	Aletta	Jacobs.	Hie	sy	der	

net	west,	dan	hienen	de	froulju	net	safolle	rjochten	hân.	Sy	wie	de	earste	

frou	dy’t	nei	de	universiteit	gie.	Sy	wie	dus	ek	de	earste	frou	dy’t	studearre	

en	nei	har	stúdzje	wie	sy	de	earste	froulike	arts.	Ik	fyn	har	hiel	bysûnder	

om’t	sy	der	foar	soarge	hat	dat	de	froulju	net	inkeld	mar	thús	sitte	en	goed	

binne	foar	it	húshâlden	en	skjinmeitsjen.	Troch	har	is	wurkjen,	studearjen	

en	stimrjocht	no	ek	foar	froulju	fanselssprekkend.

Myn pakes
De	 meast	 bysûndere	 persoan	 út	 de	 skiednis	 fyn	 ik	 ús	

pake,	want	hy	oerlibbe	de	Twadde	Wrâldoarloch.	Hy	waard	

meinommen	 nei	 ferskillende	 kampen,	 mar	 oerlibbe.	

Tegearre	mei	in	froen	sloech	er	op	‘e	flecht	en	rûn	er	werom	

nei	Fryslân.	Hoefolle	honger	hja	ek	hienen,	sy	setten	troch.	

Myn	 oare	 pake	 sprong	 út	 ’e	 trein	 en	 hat	 sa	 de	 oarloch	 ek	

oerlibbe.	 Se	 binne	 beide	 al	 stoarn,	 mar	 dochs	 hawwe	 se	 in	

grutte	betsjutting	foar	ús	famylje.	De	iene	haw	ik	noait	kend,	

de	oare	wie	in	hiel	leave	pake.

Laura Staal, Haulerwyk

Eline van Bemmelen, De Wylp

Celeste Schildt, Sânhuzen

Erik Koning, Waskemar

Adam en Eva
De	 belangrykste	 persoanen	 út	 ‘e	 skiednis	 binne	

fansels	 Adam	 en	 Eva.	 Sjoch,	 as	 dy	 der	 net	 west	

hienen,	 dan	 hienen	 wy	 ek	 net	 bestien.	 Logysk.	 En	

wy	kinne	 leare	 fan	de	 fouten	dy’t	 sy	makke	hawwe;	

dan	 hoege	 wy	 dy	 net	 mear	 te	 meitsjen.	 Sy	 wienen	

de	 iennichste	persoanen	op	 ierde	en	hawwe	 in	soad	

nammen	betocht	foar	de	dingen	en	de	bisten.	Dus,	wa	

binne	belangriker?	Ik	soe	it	net	witte.

Sylvia Zijlstra, Waskemar

Anne Frank
Anne	Frank	wie	 in	hiel	bysûndere	persoan.	

Sy	 siet	 ûnderdûkt	 yn	 it	 Achterhuis	 en	 hold	

dêr	 in	 deiboek	 by.	 Se	 fertelde	 dêryn	 dat	 se	

altyd	hiel	stil	wêze	moast.	Se	mocht	ek	net	nei	

bûten.	Anne	Frank	en	har	famylje	sieten	hiel	

lang	 ûnderdûkt,	 mar	 waarden	 ferret.	 Anne	

Frank	 oerlibbe	 de	 konsintraasjekampen	

net.	 Har	 heit	 wol	 en	 dy	 gie	 nei	 de	 oarloch	

mei	it	deiboek	nei	in	útjouwer	en	sa	waard	it	

deiboek	útjûn	en	hiel	ferneamd.	Sa	is	Anne	

Frank	 dochs	 noch	 in	 bekende	 skriuwster	

wurden.	

Hitler
Ien	dy’t	in	geweldige	stimpel	op	de	skiednis	drukt	hat,	is	Adolf	Hitler.	Sawol	posityf	

as	 negatyf.	 It	 wie	 in	 regearingslieder	 dy’t	 technology	 belangryk	 fûn.	 Dêr	 ha	 wy	

no	 noch	 foardiel	 fan.	 Yn	 ’e	 kâlde	 oarloch	 –	 nei	 de	 Twadde	 Wrâldoarloch	 –	 is	 dy	

technology	 yn	 rap	 timpo	 fierder	 ûntwikkele	 en	 dêrtroch	 ûntstie	 wolfeart.	 Ja,	 dy	

oarloch,	dat	hie	fansels	net	moatten	en	it	is	ek	skande	fan	dy	miljoenen	slachtoffers,	

mar	it	wurk	fan	Adolf	Hitler	hat	ek	in	oare	kant	en	dy	wurdt	faak	net	sjoen.

Beatrix
De	 meast	 bysûndere	 persoan	 út	 ‘e	 skiednis	 fyn	 ik	 Beatrix.	 Sy	 hat	 33	 jier	

keninginne	fan	Nederlân	west.	Op	30	april	1980	folge	se	har	mem	Juliana	op.	

No	is	Beatrix	75	jier	en	dêrom	hat	sy	dit	jier	ôfstân	dien	fan	‘e	troan.	Willem-

Alexander	hat	de	 taak	 fan	syn	mem	oernommen.	Hy	wennet	 tegearre	mei	

syn	frou	Máxima	en	harren	trije	dochters	Amalia,	Alexia	en	Ariane.

Marga Vogelzang, Donkerbroek
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Yn 2013 is it tsien jier lyn dat de earste 

talintejacht op televyzje wie. Jamai Loman 

wûn doe Idols. Nei it súkses fan dat programma 

kaam de iene nei de oare talintejacht op ’e 

buis. X Factor, Popstars, The Voice... Oeral 

wienen bysûndere talinten te sjen en 

te hearren. De measten binne wy alwer 

fergetten. Raffaëla, Anne Hoogendoorn, 

Kim Stolker... Kensto se noch? Allegearre 

talintejachtdielnimmers mei Fryske roots. 

Hoe giet it eins mei harren? LinKk socht it út!    

Kim Stolker
Kim	Stolker	út	De	Gordyk	waard	yn	2010	bekend	

doe’t	 se	 meidie	 oan	 Popstars.	 Se	 kaam	 yn	 de	

finale,	mar	wûn	it	programma	net.	Hoewol’t	Kim 

no	net	mear	sa	bekend	is,	sjongt	se	noch	hieltyd.	

Se	 is	 frontfrou	 fan	 de	 band	 KiM.	 En	 dat	 giet	

goed.	 Sterker	 noch,	 de	 band	 hat	 yn	 jannewaris	

in	 kontrakt	 tekene.	 Net	 yn	 Nederlân,	 mar	 yn	

Brazilië.	 By	 Sony	 Music	 Brasil.	 KiM	 mocht	 yn	

Brazilië	de	single	Without	Your	Love	útbringe.	De	

single	 krige	 yn	 Brazilië	 in	 soad	 media-oandacht	

en	 kaam	 letter	 ek	 yn	 Europa	 út.	 KiM	 treedt	

ek	 noch	 op	 yn	 Nederlân,	 de	 band	 is	 te	 sjen	 op	

alderhande	festivals.				

Anne Hoogendoorn
Anne	Hoogendoorn	út	Goaiïngea	die	yn	2010	

mei	 oan	 it	 earste	 seizoen	 fan	 The	 Voice	 of	

Holland.	 It	 lytse	 Fryske	 famke	 mei	 de	 grutte	

brune	eagen	bliek	in	enoarme	stim	te	hawwen.	

Dochs	waard	se	net	The	Voice	dat	jier,	se	kaam	

net	fierder	as	de	heale	finale.	Miskien	mar	goed	

ek,	want	Anne	woe	leaver	net	ûnder	kontrakt	

by	 grutte	 boekingsburo’s,	 se	 woe	 sels	 de	

toutsjes	yn	hannen	hâlde.	En	foaral:	har	eigen	

nûmers	 skriuwe.	 Ein	 2011	 kaam	 se	 mei	 har	

earste	 plaat:	 Sugary.	 Op	 ’t	 heden	 binne	 Anne	

en	har	band	alle	nûmers	drok	oan	it	oefenjen.	

Ynkoarten	toert	se	dêrmei	troch	it	lân.				

Raffaëla
Raffaëla	 Paton	 is	 wol	 de	 keninginne	 fan	 de	

talintejachten.	 Sy	 die	 mei	 oan	 Popstars	 (2004),	

Idols	(2005)	en	The	Voice	of	Holland	(2010).	By	

Popstars	kaam	se	net	fierder	as	de	twadde	ronde,	

mar	 Idols	 wûn	 se!	 Fiif	 jier	 letter	 die	 se	 mei	 oan	

The	Voice:	se	woe	wer	opnij	ûntdekt	wurde.	Dat	

slagge	net	hielendal,	want	by	de	sechsde	liveshow	

ferlear	se	fan	Meike	van	der	Veer.	Raffaëla	wennet	

no	 wer	 yn	 Amsterdam,	 mar	 hat	 ek	 jierrenlang	

yn	 Snits	 wenne.	 Har	 grutste	 hit	 wie	 Right here, 

right now,	dy	stie	yn	2006	fiif	wiken	yn	de	Single	

Top	 100.	 Wat	 se	 no	 docht?	 Se	 is	 te	 boeken	 as	

solo-sjongeres	 en	 sjongt	 ek	 by	 iDance.	 Dat	 is	 in	

liveshow	 mei	 dance-hits.	 Har	 nijste	 single	 I Am 

Proud	kaam	yn	maaie	út.				

Hille Stellingwerf
Kenst	 Hille	 Stellingwerf	 noch?	 Dat	 soe	 kinne,	

want	it	is	noch	mar	hiel	koart	lyn	dat	hy	te	sjen	wie	

yn	in	talintejacht.	Hy	die	foar	de	simmerfakânsje	

mei	 oan	 De	 Beste	 Singer-Songwriter	 van	

Nederland.	 Hy	 helle	 de	 finale	 net,	 mar	 dat	

hinderet	eins	neat.	Hille	docht	it	no	nammentlik	

supergoed	 mei	 syn	 band	 When We Are Wild.	 Sy	

waarden	 koartlyn	 útroppen	 ta	 3FM	 Serious	

Talent,	 Radio	 2	 Talent	 en	 3voor12’s	 Hollandse	

Nieuwe	van	de	Maand.	When We Are Wild makket	

moaie	sfearfolle	popsongs.	Hille	brocht	de	leden	

fan	 de	 fjouwerkoppige	 band	 byelkoar.	 Sels	 is	

hy	 sjonger	 en	 gitarist,	 hy	 komt	 út	 Wytmarsum.	

When We Are Wild	 stiet	yn	desimber	ek	noch	yn	

de	finale	fan	de	Grote	Prijs	van	Nederland.			

Iris Kroes
Iris	 Kroes	 kenst	 fêst	 noch	 wol.	 Sy	 wie	 de	

grutte	 winneres	 fan	 The	 Voice	 yn	 2012.	 Se	

stie	yn	hiel	Nederlân	bekend	as	it	harpfamke.	

Iris	 is	 no	 drok	 dwaande	 om	 in	 karriêre	 yn	 ‘e	

muzyk	 op	 te	 bouwen.	 Sûnt	 augustus	 2012	

leit	har	debútalbum	First	yn	 ‘e	winkel.	En	yn	

jannewaris	kaam	se	mei	in	nije	single:	Thús.	Op	

dit	stuit	is	se	te	sjen	yn	it	tv-programma	Atlas.	

Fierder	 hat	 se	 it	 drok	 mei	 optredens	 troch	 it	

hiele	lân	en	is	se	dwaande	mei	in	twadde	album.	

Yn	2014	is	se	yn	de	Nederlânske	teaters	te	sjen	

mei	har	eigen	teatertoer	Thús.

no
mei...

Hoe
is

it 
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Komsto yn dyn dreamen wolris in bûtenierdsk skepsel tsjin? Hoe sjocht dy der 

dan út? By aliens tinke wy al gau oan fan dy types út strips of films. Figueren 

dy’t der krekt wat oars útsjogge as wy, mar wol eagen, earms en in mûle 

hawwe. Mar wa seit dat bûtenierdske skepsels op minsken lykje?    

De	kâns	dat	aliens	op	minsken	lykje,	is	lyts.	Dat	komt	om’t	de	situaasje	op	fiere	

planeten	hiel	oars	 is.	Oare	planeten	binne	grutter	of	 lytser	as	de	 ierde,	hawwe	

mear	of	minder	swiertekrêft	of	soerstof.	Of	miskien	wol	hielendal	gjin	soerstof.	

It	 is	der	waarmer	of	kâlder	en	gean	sa	mar	troch.	Dat	alles	 is	bepalend	foar	 it	

uterlik	fan	libbene	skepsels.	Dikke	kâns	dus	dat	se	net	op	ús	lykje.	

Sciencefictionfilms

It	 is	 eins	 logysk	dat	wy	 tinke	dat	bûtenierdske	 figueren	op	minsken	 lykje.	Wy	

hawwe	ús	 lang	 liede	 litten	troch	sciencefictionfilms.	Dêryn	sitte	minskachtige	

skepsels	dy’t	romteskippen	bouwe	om	nei	ús	ta	te	kommen.	Opfallend	is	dat	dy	

aliens	faak	op	foetussen	lykje.	Tink	mar	oan	de	film	E.T.	

NASA
De	 wittenskippers	 fan	 de	 romtefeartorganisaasje	 NASA	 hienen	 ek	 yn	 ‘e	 gaten	

dat	de	measte	minsken	op	ierde	tinke	dat	aliens	op	minsken	lykje.	Sy	brochten	

in	 oantal	 jierren	 lyn	 in	 rapport	 út	 wêryn’t	 se	 sizze	 dat	 bûtenierdske	 skepsels	

wierskynlik	net	op	ús	lykje.	De	NASA	siket	just	om	bûtenierdsk	libben	yn	oare	

foarmen.	Foarmen	dy’t	wy	net	iens	betinke	kinne	soenen.	

Skimmel

Hoe’t	 bûtenierdske	 figueren	 der	 dan	 wierskynlik	 wol	 útsjogge?	 Miskien	 binne	

aliens	wol	reuzebeammen	fan	fyftich	meter	heech.	Miskien	binne	it	baktearjes	

fan	noch	gjin	milimeter	grut.	Wa	wit	bewege	se	as	in	slak.	Of	bewege	se	hielendal	

net.	Miskien	sjogge	se	der	wol	út	as	skimmels	of	binne	se	foarmeleas	as	in	kwal.	

Der	 is	 sels	 in	 kâns	 dat	 se	 net	 -	 lykas	 ús	 -	 libje	 op	 wetter	 en	 soerstof,	 mar	 op	

bygelyks	ammoniak.	

Hûnderten miljarden dollars

Wy	witte	net	hoe’t	aliens	derút	sjogge.	En	wy	sille	ek	noch	wol	efkes	geduld	hawwe	

moatte	foardat	wy	derachter	komme.	It	finen	fan	in	alien	soe	de	ûntdekking	fan	

de	ieu	wêze.	Gjin	inkelde	ûntdekking	sil	in	gruttere	ympakt	hawwe.	Mar	foar	sa’n	

ûntdekking	is	jild	nedich.	Of,	sa’t	de	NASA	sels	seit:	‘As	wy	hûnderten	miljarden	

dollars	yn	de	syktocht	nei	bûtenierdsk	libben	stekke,	ha	wy	it	binnen	in	pear	jier	

fûn.’

Bûtenierdsk 
Ik kaam him tsjin op facebook,
ik liked him, hy waard myn freon.
We ha elkoar lang folge,
inoar faak moaie mailtsjes skreaun.

Ek al hie ik syn foto,
ik woe him sa graach ris life sjen.
In ôfspraak by McDonalds:
Tjee, wat wie it noch mar in bern!

Gek, sa’t we dêr doe stiene
en elkoar neat te sizzen hiene.

Auck Peanstra

Moetigs
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Konsert Birdy yn Nederlân  
Yes,	Birdy	komt	wer	nei	Nederlân!	Op	5	novimber	treedt	se	op	yn	de	Melkweg	
yn	 Amsterdam.	 De	 17-jierrige	 sjongeres	 út	 Grut	 Brittanje	 skoarde	 yn	 2011	 in	
ynternasjonale	 hit	 mei	 de	 cover	 Skinny Love.	 It	 twadde	 album	 fan	 Birdy	 -	 Fire 
Within	-	komt	yn	septimber	út.	Birdy	hjit	yn	it	echt	Jasmine	van	den	Bogaerde	en	
har	famylje	hat	Nederlânske	roots.	Doe’t	se	7	jier	wie,	learde	se	pianospyljen	en	
in	jier	letter	begûn	se	mei	it	skriuwen	fan	har	eigen	muzyk.	In	echt	muzyktalint!			

FIFA 14: foar elke spiler oars
EA	Sports	hat	in	preview	jûn	fan	FIFA	14.	Foaral	de	Ultimate	Team-modus	is	feroare	
en	útwreide.	Yn	de	Ultimate	Team-modus	foarmet	de	spiler	in	sa	goed	mooglik	eigen	
team.	Wat	fierder	opfalt,	is	dat	de	game	foar	elke	spiler	oars	útpakt.	By	de	iene	spiler	
is	hast	elke	foarset	in	goal,	wylst	by	de	oare	gjin	inkelde	bal	fan	de	sydkant	oankomt.	
Taktyk	is	fan	grut	belang.	Dêrtroch	is	it	spultsje	folle	ferrassender	en	minder	foarspelber.	De	Xbox	360-,	
PS3-	enPC-ferzje	fan	FIFA	14	ferskine	op	26	septimber	2013.	It	is	dus	hast	safier!	

Rekôr foar fideoklip Miley Cyrus
De	hit	We Can’t Stop	fan	Miley	Cyrus	helle	binnen	no	time	100	miljoen	views	op	VEVO.	
Miley	berikte	dat	oantal	views	al	yn	37	dagen	en	dat	wie	in	rekôr!	De	fideo	hie	binnen	
24	oeren	al	10,7	miljoen	hits.	Dat	makke	VEVO,	de	populêre	fideo-sharingsite,	sels	
bekend.	Foar	de	hit	fan	Miley	Cyrus	wie	it	rekôr	yn	hannen	fan	Eminem	en	Rihanna.	
Sy	berikten	de	100	miljoen	views	yn	39	dagen	mei	harren	klip	Love The Way You Lie.	
Miley	Cyrus	koe	dus	twa	dagen	flugger.	You	go	girl!

WhatsApp meast populêre app 
Apple	hat	in	list	mei	de	meast	populêre	apps	fan	Nederlân	publisearre.	It	giet	om	betelle	
apps.	WhatsApp,	de	online	berjochtentsjinst,	stiet	mei	stip	op	nûmer	ien.	WhatsApp	wurdt	
troch	in	soad	minsken	beskôge	as	de	meast	simpele	en	betroubere	berjochten-app	en	stiet	al	
jierren	boppe-oan	de	list.	De	fierdere	top	5	bestiet	út:	Angry	Birds,	Sleep	Cycle	Alarm	Clock,	
Doodle	Jump	en	Camera+.					

Smartphone en fyts: ferkearde komby
De	oerheid	is	in	kampanje	begûn	tsjin	fytsende	smartphonebrûkers.	De	kampanje	moat	
fytsers	derfan	oertsjûgje	om	op	’e	fyts	net	op	de	telefoan	te	sjen.	It	tal	fytsûngelokken	
giet	 sûnt	 2000	 alle	 jierren	 omheech.	 Offisjeel	 is	 noch	 net	 bewezen	 dat	 dat	 komt	
troch	 fytsende	smartphonebrûkers,	mar	dy	 fermoedens	binne	der	wol.	Der	 is	al	wol	
wittenskiplik	bewezen	dat	minsken	dy’t	op	‘e	fyts	sms’e	of	whatsapp’e	stadiger	fytse	en	

mear	slingerje.	En	dus	is	de	kâns	op	in	ûngelok	fansels	folle	grutter.	Foarsichtich	wêze	dus!		

Twitterhotel yn Spanje
It	 Sol Wave House Hotel op	 Mallorca	 rjochtet	 him	 hielendal	 op	 Twitter.	 It	 is	 it	 earste	
Twitterhotel.	Gasten	fan	it	hotel	kinne	bepaalde	hashtags	brûke	om	yn	te	tsjekken	en	
iten	te	bestellen.	De	suites	fan	it	hotel	binne	oanklaaid	yn	de	twitterkleuren	blau	en	
wyt.	Der	hingje	ek	houten	skilderijen	oan	’e	muorre	yn	de	foarm	fan	in	hashtag.	It	hotel	
organisearret	 ek	 temafeesten	 dêr’t	 spesjale	 cocktails	 besteld	 wurde	 kinne.	 Bygelyks	 in	 blauwe	 mojito.	
Raaaaarrr!				


