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YNHâldYNHâld Hoi LinKk-lêzers,
Der	wurdt	al	drok	boud	op	it	Saailân	yn	Ljouwert.	Noch	efkes	en	dan	
wurdt	it	Glêzen	Hûs	iepene.	Fine	jim	it	ek	sa	spannend?	Super	koel	
fansels	dat	Serious	Request	dit	jier	yn	Fryslân	hâlden	wurdt.	De	hiele	
provinsje	sil	wol	op	syn	kop	stean	troch	alle	aksjes.	En	der	komme	
fêst	 alderhande	 geweldige	 artysten	 nei	 Ljouwert.	 Mar	 dat	 is	 net	 it	
wichtichste	 fansels.	 It	 giet	 om	 de	 800.000	 bern	 dy’t	 jierliks	 stjerre	
oan	diarree.		Dat	moat	ophâlde!	En	eins	is	dat	mar	hiel	simpel:	help	
3FM	–	en	dus	it	Reade	Krús	–	mei	de	aksje.	It	Reade	Krús	soarget	dan	
foar	skjin	drinkwetter,	sjippe	en	wc’s	yn	fiere	lannen.	Fierder	jouwe	
se	ek	trainingen	oer	it	belang	fan	goede	hygiëne.	Dat	lêste	is	miskien	
wol	 it	 alderbelangrykste:	 kommunikaasje	 oer	 hygiëne.	 Hygiëne	 is	
nammentlik	it	grutste	wapen	tsjin	diarree.	

Kommunikaasje,	it	wurd	is	al	fallen.	Dat	is	it	tema	fan	dizze	LinKk.	
Witsto	wat	FOMO	is?	FOMO	stiet	foar	Fear	Of	Missing	Out.	Dat	is	
dus	de	eangst	om	wat	te	missen.	Se	sizze	dat	jongeren	hieltyd	faker	
lêst	fan	FOMO	hawwe.	En	dat	soe	komme	troch	de	sosjale	media.	Wy	
witte	it	net,	hear.	Yn	elk	gefal,	ast	mear	witte	wolst	oer	FOMO	kinst	it	
artikel	op	side	16	en	17	lêze.	Fierder	yn	dizze	LinKk:	de	LinKke	Siden,	
ús	gadgetrubryk,	de	F-terside	en	noch	folle	mear.	In	protte	lêswille!

Marrit de Schiffart

PS	Op	side	4	en	5	lêst	mear	oer	Serious	Request!

Nûmer 3
jiergong 14 
desimber 
2013

Abonnemintspriis 2013-2014: 

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

In wierheid as in ko
Wêr’t wy op ‘e wrâld ek binne, oeral skynt deselde sinne.

(Waar	ter	wereld	we	ook	zijn,	overal	schijnt	dezelfde	zon.)	 folgje LinKk magazine online

Taalsintrum Frysk

Wa is de bêste DJ fan 2013?  
En	 wa	 steane	 op	 it	 twadde	 en	

tredde	 plak?	 Mear	 as	 750.000	

minsken	út	‘e	hiele	wrâld	brochten	

in	stim	út.	In	skoftke	lyn	makke	it	

ferneamde	 Britske	 DJ	 Magazine	

de	útslach	bekend.	Tsjek	 it	yn	de	

Top	3.						

1.  Hardwell
  (Nederlân)
2.  Armin van Buuren 
 (Nederlân)
3.  Avicii
 (Sweden)

TOP 3

It	Nordwin	College	yn	Bûtenpost	is	dit	
jier	Nederlânsk	Kampioen	Blomskikken	
wurden.	 De	 wedstriid	 waard	 dit	 jier	
hâlden	 yn	 Luttelgeest	 en	 it	 tema	 wie:	
Feest.	It	winnende	team	fan	it	Nordwin	
College	 hie	 in	 feestlike	 jas	 makke	 fan	
kearsfet.	Yn	dy	jas	hienen	se	alderhande	
blommen	stutsen.	Behalve	it	winnende	
team	 die	 Bûtenpost	 mei	 noch	 trije	
teams	 mei.	 De	 oare	 teams	 waarden	
tredde,	sânde	en	achtste.	Se	kinne	dus	
hiele	 moaie	 blommekeunstwurken	
meitsje	dêr	yn	Bûtenpost!		

De bêste 
blomskikskoalle 

fan Nederlân

De	 Afûk	 organisearre	 nei	 de	 simmerfakânsje	 in	 Fryske	

app-wedstriid.	 It	 gong	 derom	 wa’t	 de	 leukste	 edukative	

Frysktalige	 app	 betocht.	 Yn	 de	 kategory	 ‘leukste	 om	 te	

spyljen’	gong	de	earste	priis	nei	twa	learlingen	fan	it	RSG	

út	 Snits:	 Arjan	 Bakker	 en	 Jurre	 Boellen.	 Sy	 betochten	 in	

spultsje	 wêryn’t	 de	 spilers	 troch	 de	 Fryske	 alve	 stêden	

reizgje	om	materiaal	te	sammeljen.	Mei	dat	materiaal	moat	

de	 spiler	 it	 spoek	 fan	 Sterke	 Jan	 ferjeie.	 Nei	 ferwachting	

sil	de	app	(of	ûnderdielen	derfan)	yn	‘e	rin	fan	it	skoaljier	

ûntwikkele	wurde	troch	studinten	fan	de	NHL.	Lokwinske	

Arjan	en	Jurre!			

Arjan en Jurre 

fan it 

RSG Snits 

winne 

app-wedstriid

Ynhâld	en	LinKke	Saken
Nijtsjes	foar	en	oer	skoallen

Serious	Request	yn	Ljouwert
Let’s	clean	this	shit	up!

Epke	bliuwt	dreamen	
Ynterview	mei	turner	Epke	Zonderland

Dy	iene	foto
Koart	ferhaal

LinKke	Siden
Nijs	oer	de	stjerren

Moatst	lêze:	Foarstelling	
Ynterview	mei	skriuwster	Caja	Cazemier

In	dream	seit	wat	oer	dy	
Begryp	dyn	dreamen

	Gadgets	
De	nijste	kommunikaasjetrends	

Bang	om	wat	te	missen?
Dan	bisto	in	FOMO’er

Frysk	op	‘e	dyk
Sammelest	mei?	

Wurden
Poëzy	
F-terside
Oer	games,	apps,	muzyk	en	films
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Dit jier stiet it Glêzen Hûs fan 

radiostjoerder 3FM yn Ljouwert. 

Fan 18 oant en mei 24 desimber sil it 

Saailân hielendal út syn dak gean. Dei 

en nacht muzyk en fansels de bêste 

DJ’s fan it lân yn ús eigen haadstêd. 

En dat allegear foar it goede doel: 

it tsjingean fan bernestjerte troch 

diarree. Letterlik in shitsykte, 

dus heech tiid om der wat oan te 

dwaan. Let’s clean this shit op!

Tekst: N
ynke van der Z

ee

Giel Beelen

Giel	Beelen	(36)	is	ien	fan	de	meast	

bekende	DJ’s	fan	ús	lân.	Alle	dagen	

is	er	moarns	betiid	te	hearren	op	

3FM	fan	seis	oant	tsien	oere.	Mar	

ek	jûns	hat	Giel	fan	alles	by	de	

ein.	Sa	is	er	fêste	tafelgast	by	it	

televyzjeprogramma	De	Wereld	

Draait	Door	en	hat	er	ek	syn	eigen	

tv-programma:	De	Beste	Singer	

Songwriter	van	Nederland.	In	

bytsje	apart	is	Giel	wol.	Hy	liet	

himsels	al	ris	libjend	begrave	en	

kundige	neaken	de	Sugababes	oan	

op	it	haadpoadium	fan	Pinkpop.	Se	

neame	him	dêrom	ek	wol	de	‘shock	

jock’	fan	Nederlân.	Wa	wit	wat	er	yn	

Ljouwert	foar	nuvere	fratsen	betinkt!

Paul Rabbering

Paul	Rabbering	(34)	is	by	3FM	

foaral	bekend	fanwege	syn	grutte	

swarte	bril.	Paul	is	fan	moandei	

oant	en	mei	tongersdei	alle	

middeis	tusken	twa	en	fjouwer	

oere	te	hearren	yn	syn	programma	

RabRadio.	Syn	earste	radioshow	

hie	er	by	radio	Noordoostpolder.	

Doe’t	er	dêr	in	eigen	nûmer	makke	

mei	de	titel	‘De	KUT-mix’	oer	de	

Emmeloordske	bradery,	kaam	him	

dat	op	in	healjier	skorsing	te	stean.	

En	wistesto	dat	Paul	ferkearing	hat	

mei	sjongeres	Krystl	Pullens?

Aksjes yn Fryslân
Yn	hiel	Fryslân	wurde	alderhande	aksjes	holden	om	safolle	
mooglik	jild	yn	te	sammeljen	foar	Serious	Request.	Ek	
middelbere	skoallen	betochten	de	meast	kreative	plannen.	
Wy	setten	in	pear	inisjativen	foar	dy	op	in	rychje.

In poepke blaze
De	Big	Band	fan	Bogerman	út	Snits	hold	ferskate	konserten	
yn	hiel	Fryslân	om	jild	yn	te	sammeljen	foar	it	Glêzen	
Hûs.	Dat	dienen	se	tegearre	mei	de	soulband	Janice,	ek	út	
Snits.	It	dak	gong	derôf,	begripe	wy	út	betroubere	boarnen.	
En	se	hawwe	noch	in	pear	konserten	op	de	aginda...

It bêste fuotsje foar
Learlingen	fan	it	Ljouwerter	Lyseum,	skoalle	fan	OSG	Piter	
Jelles,	setten	wol	hiel	letterlik	harren	bêste	fuotsje	foar.	
Sa’n	250	learlingen,	dosinten	en	meiwurkers	kamen	yn	
oktober	rinnend	nei	skoalle.	In	makje	fansels	foar	bern	út	
Ljouwert,	mar	ek	learlingen	út	bygelyks	St.	Jabik	kuieren	
it	hiele	ein.	Dat	is	hast	20	kilometer!	Wat	in	bikkels,	net?

Dosinten achter it glês
Learlingen	fan	CSG	Ulbe	van	Houten	yn	Sint	Anne	pakke	
it	wol	hiel	snoad	oan.	Sy	sette	fan	18	oant	20	desimber	
in	eigen	houten	hûs	op	it	skoalplein	en	stopje	dêr	harren	
dosinten	yn.	Yn	plak	fan	les	te	jaan,	moatte	de	dosinten	
trije	dagen	lang	alderhande	putsjes	útfiere	om	jild	yn	
te	sammeljen.	In	dosint	dy’t	opdrachten	kriget	fan	syn	
learlingen	yn	plak	fan	krekt	oarsom,	ek	wolris	leuk!

Cupcakes ferkeapje
Dy	Profyl	Wurkstik	Jûn	moat	der	dochs	komme,	tochten	se	
op	OSG	Sevenwolden	op	It	Hearrenfean.	Litte	wy	der	dan	
fuort	mar	in	goed	doel	oan	keppelje.	En	dus	waard	it	tema	
fan	de	PWS-jûn	Serious	Request.	De	learlingen	sammelje	
jild	yn	troch	cupcakes	te	ferkeapjen	en	in	kollekte	te	hâlden.			

Nachtfuotbalje 
It	fuotbalteam	fan	it	Nordwin	College	út	Ljouwert	
organisearret	in	fuotbaltoernoai.	Net	oerdeis,	mar	nachts!	
Yn	de	nacht	fan	13	op	14	desimber	moatte	de	fuotballers	
oan	‘e	bak,	dan	sille	se	seis	oeren	achterinoar	balje.	
Toppers!					

Coen SwijnenbergCoen	Swijnenberg	(33)	makket	al	

jierren	de	Coen	en	Sander	Show	

fan	fjouwer	oant	sân	oere	middeis.	

Dat	docht	er	tegearre	mei	Sander	

Lantinga.	De	beide	DJ’s	organisearje	

ek	Das	Coen	und	Sander	Fest.	

Foardat	Coen	yn	desimber	yn	it	

Glêzen	Hûs	stapt,	set	er	de	boel	earst	

noch	efkes	goed	op	stelten	yn	de	

Heineken	Music	Hall	op	29	novimber,	

mei	liters	bier,	currywoarsten	en	

artysten	fan	formaat	op	it	fjirde	

Coen	und	Sander	Fest.	Gelokkich	

is	dizze	DJ	in	deskundige	op	it	

mêd	fan	Serious	Request	aksjes.	

Coen	siet	al	trije	kear	earder	yn	it	

Glêzen	Hûs:	yn	2008	yn	Breda,	yn	

2010	yn	Eindhoven	en	yn	2011	yn	

Leiden.	En	no	dus	yn	Ljouwert!

Serious Request yn Ljouwert
Let’s clean this shit up!

De DJ’s Giel, Paul en Coen sitte yn it Glêzen HûsDe DJ’s Giel, Paul en Coen sitte yn it Glêzen Hûs
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Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

ik bin
Epke 

Zonderland

Bertedatum:  
16	april	1986

Berteplak:  
De	Lemmer

Basisskoalle: 
Daltonskoalle	

	
St.	Jozef,	De	Lemmer

Middelbere skoalle:  OSG	Sevenwolden,	

	
It	Hearrenfean

Favo turntastel:  Rekstôk

Favo muzykynstrumint:  Gitaar

Lekkerste iten:  Italiaansk

Wa dreamde der as lyts jonkje of 

famke net fan om op it heechste 

plakje fan in earepoadium te 

stean? En dan fansels it leafst by 

de Olympische Spelen. Turner 

Epke Zonderland (27) fan 

De Lemmer seach dy dream 

ferline jier útkommen. Wa’t 

tinkt dat Epke no klear is 

mei dreamen, hat it mis. 

‘Myn folgjende dream is 

om yn 2016 mei in team 

Nederlânske turners 

nei de Olympische 

Spelen yn Rio de 

Janeiro te gean.’

Epke bliuwt dreamen

Epke	begûn	mei	turnjen	as	4-jierrich	jonkje.	Krekt	lykas	
syn	sus	Geeske	en	syn	bruorren	Johan	en	Herre.	‘Ik	
ha	dat	altyd	hiel	leuk	fûn.	Dat	kaam	tink	ik	ek	om’t	
wy	it	mei	ús	allen	dienen.	Ik	wie	net	de	iennige	yn	‘e	
famylje.	En	trochdat	wy	sa	fanatyk	oan	it	sporten	
wienen,	dienen	wy	thús	just	ek	faak	oare	dingen.’	

Dochs	
murk	Epke	
dat	it	der	by	syn	klassegenoaten	oars	om	en	ta	
gong.	‘In	protte	bern	boarten	nei	skoaltiid	meielkoar.	
Foar	ús	stie	de	auto	klear	om	ús	nei	de	training	op	It	
Hearrenfean	te	bringen.	Dêr	baalde	ik	fansels	wolris	
fan.	Mar	sadree’t	ik	oanjoech	dat	ik	leaver	boartsje	woe	as	
traine,	dan	mocht	dat	fan	myn	âlders.	Dy	frijheid	hienen	
wy.	By	eintsjebeslút	woe	ik	dan	sels	ek	altyd	leaver	traine.’

Wûnderbern
Al	gau	waard	de	jonge	Epke	sjoen	as	in	‘wûnderbern’,	
want	hy	koe	goed	sporte	én	goed	leare.	‘Sels	wie	ik	
dêr	hielendal	net	sa	mei	dwaande.	Fansels	fûn	ik	it	
leuk	om	dy	kompliminten	te	krijen,	mar	ik	wist	ek	
dat	ik	der	keihurd	foar	wurkje	moast.	Ik	ha	altyd	
tocht	dat	wannear’t	in	oar	talint	hat	en	dêr	like	hurd	
foar	wurket	as	in	topsporter,	dat	dyjinge	ek	hiel	goed	
wurdt.	Ik	fielde	my	dan	ek	net	echt	bysûnder.’

Dochs	binne	de	prestaasjes	fan	Epke	wol	útsûnderlik	
te	neamen.	Neist	winner	fan	Olympysk	goud	is	er	sûnt	
oktober	ek	wrâldkampioen	op	‘e	rekstôk.	‘It	soe	moai	
wêze	as	ik	dit	nivo	noch	in	pear	jier	folhâlde	kin	op	‘e	
rekstôk,	sadat	ik	noch	mear	titels	pakke	kin.	Fierder	
sjoch	ik	noch	kânsen	op	‘e	brêge.	Op	dat	tastel	ha	ik	
twa	kear	in	WK	finale	turnd,	mar	noch	nea	in	medalje	
pakt.	Ik	hoopje	dêr	nochris	wat	fierder	yn	te	kommen.’

Nederlânsk team
De	kommende	jierren	sil	Epke	mear	oandacht	jaan	oan	
it	Nederlânsk	team.	‘Ik	fyn	it	moai	dat	der	no	in	oantal	
generaasjes	byelkoar	komt.	Dêr	kinne	wy	in	hiel	goed	
team	fan	meitsje	foar	Rio.’	By	it	WK	turnjen	yn	2014	yn	
Nanjing	(Sina)	sil	Nederlân	by	de	bêste	24	einigje	moatte.	
Allinne	dan	meie	se	yn	2015	wer	meidwaan	yn	Glasgow.	
Epke:	‘En	dan	moatte	wy	by	de	lêste	16	einigje	sadat	wy	

ús	in	healjier	letter	definityf	kwalifisearje	kinne	
foar	de	Olympische	Spelen.	It	liket	my	machtich	

om	dêr	goed	te	prestearjen	as	team.’	

Nei	de	WK	yn	Antwerpen	liet	Epke	syn	
strakke	trainingsskema	efkes	los	en	

gong	er	op	fakânsje.	‘Op	fakânsje	bin	
ik	altyd	hearlik	relaxed.	Ik	hoech	

dan	bygelyks	net	sa	betiid	op	bêd.	
Normaal	is	it	just	hiel	belangryk	
om	goed	te	rêsten	en	te	herstellen.’	

As	hy	trije	wike	fuort	west	hat,	
hat	er	wol	fiif	moanne	nedich	

om	wer	op	WK	nivo	te	
kommen.	‘Op	dy	manier	

kin	ik	twa	kear	yn	
it	jier	pike	foar	

in	belangrike	
wedstriid.’

Kontakt mei thús
As	Epke	yn	it	bûtenlân	is	foar	wedstriden	hat	er	
meastal	kontakt	mei	it	thúsfront	fia	WhatsApp.	‘Wy	
hawwe	in	‘groeps-WhatsApp’	mei	ús	famylje.	It	is	hiel	
handich	dat	elkenien	sjocht	wat	oaren	dêryn	sette.	
Fierder	belje	ik	geregeld	mei	myn	freondinne	en	wy	
maile	ek	wol	meielkoar.	Yn	lannen	as	Amearika	en	
Sina	brûk	ik	faak	Skype,	omdat	beljen	dêr	djoer	is.’

Yn	Nederlân	is	Epke	ek	aktyf	mei	promoasje	fan	gymnastyk	
by	jongerein.	‘Ik	tink	dat	it	belangryk	is	om	dat	no	te	dwaan,	
omdat	ik	no	in	hiel	soad	oandacht	krij.	Ik	merk	oan	de	
reaksjes	fan	bern	dat	se	it	fantastysk	fine	wat	ik	prestearre	
ha	en	dat	sy	ek	wol	sa	goed	wurde	wolle	yn	in	sport.	Fansels	
soe	ik	it	moai	fine	as	se	foar	de	turnsport	kieze,	mar	it	
belangrykste	is	dat	se	yn	elk	gefal	op	in	sport	geane.	Sport	
kin	dyn	libben	echt	moaier	meitsje,	it	is	in	ferriking.’
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Tekst:	Jelle	B
angm

a

Dan	is	it	pauze	en	geane	se	nei	de	oare	kant.	Dat	is	wol	spannend,	want	dêr	
sitte	de	hooligans	fan	de	oare	partij.	As	de	twadde	helte	begjint	moat	er	
eins	wer	nei	de	wedstriid	sjen,	mar	dêr	hat	er	no	wol	genôch	foto’s	fan.	

Dy	hooligans	binne	ek	ynteressant.	Hy	set	de	telelins	op	syn	kamera	en	sjocht.	
Hy	kin	de	groep	moai	tichtby	helje.	De	hooligans	roppe	en	raze,	want	se	stean	
achter	en	dan	wurde	se	agressyf.	Gert	knipt	en	set	se	der	allegearre	op.	Dan	komt	
it	stadion	oerein,	in	skot	en	goal!	Dy	hat	er	mist,	mar	it	makket	him	neat	mear	
út,	se	steane	mei	twa-nul	foar.	Op	itselde	stuit	heart	er	om	him	hinne	roppen	en	
razen.	Foar	de	goal	leit	ien	fan	de	spilers	op	‘e	grûn.	De	oaren	steane	der	omhinne	
en	de	skiedsrjochter	hat	wat	yn	‘e	hân.	It	is	in	kolablikje.	De	fotografen	roppe	
elkoar	ta.	Wa	hat	dat	goaid,	hat	ien	it	sjoen?	Nee,	net	ien	hat	it	sjoen.	Hat	ien	
fan	de	hooligans	it	goaid?	Der	komt	in	brankaar	it	fjild	op.	Gert	speurt	troch	
de	kamera	en	sjocht	dat	der	bloed	út	 é	holle	fan	 é	spiler	komt.	De	hooligans	
begjinne	te	sjongen	as	de	spiler	fan	it	fjild	ôfdroegen	wurdt.	‘Die	gaat	naar	het	
ziekenhuis,	olé,	olé.’	Dan	staakt	de	skiedsrjochter	de	wedstriid.	It	moat	earst	mar	
wat	rêstiger	wurde	yn	it	stadion.	‘Sa’n	supporter	moasten	se	noait	wer	talitte’,	ropt	
pake	him	ta.	‘Mar	se	sille	der	wol	net	achter	komme	wa’t	it	dien	hat.’	Dan	wurdt	
Gert	ynienen	hiel	waarm	om	‘e	holle.	Soe	hy...	ja,	miskien	hat	hy	him	wol	knipt!		

‘Perfekt,	do	hast	in	bytsje	trille,	mar	fierder	is	hy	gewoan	perfekt.	Sjoch	
dan...’	Gert	sjocht	en	hy	wit	dat	er	dat	earder	sjoen	hat.	Dy	hooligan	mei	
dy	grutte	reade	beskildering	oer	syn	gesicht.	Ja,	dy	hie	er	op	‘e	foto	setten.	
Mar	no	sjocht	er	wa’t	dêrneist	stiet.	Dy	man	hat	de	hân	omheech	en	hy	
goait...	it	kolablikje.	‘Dizze	moat	it	wurde’,	seit	pake.	‘Ien	is	genôch.’

De	oare	deis	teart	Gert	de	krante	iepen	en	blêdet	mei	
triljende	fingers	nei	de	sport.	Ja,	dêr	is	syn	foto.	En	it	
stiet	der	swart	op	wyt	ûnder.	Foto:	Gert	de	Boer.	

9

Se	rinne	de	tunnel	troch	nei	it	fjild.	Gert	
rint	stiif	achter	syn	pake	oan.	Stadichwei	
wurdt	it	lûd	fan	de	supporters	sterker.	En	as	

se	it	fjild	opstappe,	is	it	krekt	as	komt	der	in	lawine	
oer	har	hinne.	In	lawine	fan	lûd	troch	de	roppende	

en	sjongende	minsken.	Even	steane	se	beide	stil	en	
sjogge	se	om	har	hinne.	Safolle	supporters	mei	sjaals,	

petsjes,	toeters...	Ien	hat	sels	in	grutte	trom,	dêr’t	er	fûl	op	
slacht.	De	fuotballers	binne	der	noch	net.	Pake	laket	even	nei	

Gert,	pakt	dan	syn	koffer	wer	op	en	winkt	mei	de	holle.	Dy	kant	
moatte	se	op,	dêr	tusken	de	goal	en	de	hoekflagge.	Gert	sjocht	dat	

der	al	mear	fotografen	sitte.	Se	rinne	by	de	wite	krytline	lâns,	stappe	
om	‘e	cornerflagge	hinne	en	sykje	in	plak	tusken	de	oaren.	Pake	jout	hjir	en	

dêr	in	hân.	Ien	laket,	slacht	pake	op	‘t	skouder	en	wiist	nei	Gert.	Dy	kin	it	allegear	
net	ferstean,	mar	hy	kin	wol	riede	wêr’t	it	oer	giet.	Jawis,	pake	syn	‘opfolger’.	Dêr	
wiene	al	mear	grapkes	oer	makke	doe’t	pake	him	it	fototastel	op	‘e	jierdei	jûn	hie.	
Hy	klapt	syn	krukje	út	en	set	de	poatsjes	stevich	yn	‘t	gers.	Sit	er	sa	net	ien	yn	‘t	
paad?	Want	dêr	moast	er	goed	om	tinke.	Hy	hellet	de	kamera	út	‘e	tas	en	hinget	
dy	om	‘e	nekke.	It	is	in	kamera,	net	in	fototastel.	‘Jimme	heit	hat	in	fototastel’,	sei	
pake,	‘en	dêr	makket	er	kykjes	mei.	Wy	ha	in	kamera	en	dêr	meitsje	wy	foto’s	mei.’

Se	moatte	wachtsje	oant	de	wedstriid	begjint.	Pake	jout	him	in	
pipermuntsje	en	knypeaget.	‘Bist	der	klear	foar?’	Gert	knikt	en	trillet	
even.	Is	er	kâld,	of	komt	it	fan	‘e	spanning?	Aanst	sille	syn	helden	it	

fjild	opkomme.	Hat	er	de	goede	lins	der	wol	op,	of	sil	er	dochs	de	telelins	
derop	sette?	Dy	iene	foto,	dêr	gie	it	om.	Syn	pake	makket	miskien	wol	
fyftich	foto’s,	mar	de	krante	dêr t́	er	foar	wurket	hoecht	mar	ien.	De	bêste,	
dy	fan	it	doelpunt,	dy	iene	foto.	In	foto	seit	soms	mear	as	it	ferhaal.	

Dan	begjint	it	publyk	allemachtich	lûd	te	roppen	en	te	klappen,	want	de	
spilers	komme	it	fjild	op.	Sjocht	er	syn	nûmer	tsien	al?	Hy	siket	troch	de	
kamera	it	fjild	ôf.	De	skiedsrjochter	fluitet	en	de	wedstriid	begjint.	Pake	

loert	oer	de	kamera	hinne	nei	it	fjild.	Dan	komme	de	spilers	har	kant	út.	De	
fotografen	sette	allegearre	fluch	de	kamera	oan	‘t	each.	Gert	sjocht	troch	de	lins	
en	siket.	Wêr	is	de	bal?	Ja,	dêr	komt	er,	hy	heart	allegearre	klik-klik-klik	om	
him	hinne.	Hy	knipt	ek.	Soe	er	de	aksje	der	no	op	ha?	Gosje,	wat	gie	dat	fluch,	it	
is	folle	lestiger	as	syn	mem	op	‘e	foto	sette.	Hy	sjocht	even	nei	pake,	mar	dy	is	
him	fergetten.	Dy	speurt	mei	de	kamera	it	fjild	ôf.	Gert	doart	him	no	ek	neat	
mear	te	freegjen.	De	fuotballers	drave	op	en	del	en	Gert	knipt	de	iene	foto	nei	
de	oare.	Dan	is	der	in	hoekskop.	Om	him	hinne	ferskikke	de	fotografen	en	Gert	
wit	wat	er	dwaan	moat:	loere	nei	de	goal	en	wachtsje	oant	er	de	bal	sjocht.	Hy	
heart	achter	him	hoe’t	de	spiler	tsjin	de	bal	oan	skopt.	Op	itselde	stuit	sjocht	er	
de	bal	mei	syn	kamera,	kopbal,	goal!	Klik!	Te	let...	of	noch	krekt	op	‘e	tiid?	Hy	
sjocht	nei	pake	en	dy	laket.	‘Hast	‘m?’	Gert	lûkt	oan	‘e	skouders.	‘Ik	tink	it	wol,	
pake	ek?’	Dy	knikt.	Gelokkich	foar	pake,	want	dy	iene	foto,	dêr	giet	it	om.	Moarn	
sil	dy	yn	‘e	krante	stean,	mei	de	namme	fan	pake	derby.	Foto:	Gerrit	de	Boer.	

Dy iene 
foto



Break up
It	 is	 út	 tusken	 Lady	 Gaga	 en	 Taylor	
Kinney.	De	twa	wienen	in	stel	sûnt	2011.	
Se	 spilen	 doe	 in	 fereale	 pearke	 yn	 Gaga’s	
muzykfideo	You	and	I.	It	docht	no	bliken	

dat	 it	 al	 in	 skoftke	 net	 mear	
sa	 lekker	 gie	 tusken	 de	 twa.	
Lady	 Gaga	 hat	 it	 sa	 freeslik	
drok,	se	seagen	elkoar	amper.	
Taylor	sei	dat	Gaga	troud	wie	
mei	 har	 karriêre.	 Hy	 fûn	 it	
ek	 dreech	 om	 te	 dealen	 mei	
alle	oandacht	dy’t	 se	krige	as	
megastjer,	har	obsesjes	en	har	alter	ego’s.	
Hy	waard	gek	op	it	famke	dat	rêstich	wie	
en	mei	beide	fuotten	op	’e	grûn	stie.	Mar	
dat	famke	seach	hy	de	lêste	tiid	noait	mear.	
Taylor	 sei:	 ‘Gaga	 sil	 noait	 ophâlde	 mei	
wurkjen.	As	jim	witte	hoefolle	assistinten	
en	bewakers	se	hat,	dan	witte	jim	dat	der	

nea	 in	 momint	 foar	 ús	 tegearre	 wie.	 As	
wy	 ien	 kear	 yn	 ’e	 wike	 neistelkoar	 sliepe	
koenen,	 dan	 wie	 dat	 in	 soad.	 Ik	 woe	 sa	
net	langer.’	Earme	Taylor,	it	wie	sa’n	moai	
steltsje.	Soe	Gaga	oait	lok	yn	’e	leafde	fine	
kinne	no’t	se	sa’n	grutte	superstjer	is?	Wat	
tinke	jimme?

Koarte LinkKe Saken
-	 	Gers Pardoel	 is	 heity	 wurden!	

Op	 sneon	 9	 novimber	 waard	 der	
in	jonkje	berne.	Hy	hat	in	bysûn-
dere	 namme:	 Goud!	 It	 giet	 goed	
mei	 mem	 Selina	 en	 har	 soantsje	
en	 Gers	 is	 übergrutsk	 op	 syn	
húshâldinkje.	Alle	lok	tawinske!	

-	 	Kim Kardashian en	Kanye West	
sille	 trouwe!	 Neidat	 de	 twa	 in	
prachtich	berntsje	krigen	hawwe,	
stappe	se	no	yn	it	houliksboatsje.	
Miskien	 mei	 lytse	 North	 yn	 in	
troupakje	de	ringen	jaan?

-	 	K3-stjer	 Josje spilet	 meikoarten	
de	 haadrol	 yn	 de	 nije	 komyske	
dramasearje	 ‘Fashion	 Planet’.	
In	 nije	 searje	 fan	 Net5.	 Fashion	
Planet	giet	oer	in	moadetydskrift	
dat	fallyt	driget	te	gean.		

-	  Sylvie van der Vaart	 wol	 net	
langer	 de	 namme	 fan	 har	 eks	
Rafael	 drage	 en	 brûkt	 fan	 no	 ôf	
oan	wer	har	famkesnamme.	Wel-
come	back	Sylvie	Meis!	

-	  Thomas Berge	is	werom!	Hy	hat	
in	 nije	 single	 én	 in	 nije	 sound.	 It	
nûmer	 Alleen	 Omhoog	 skoart	
geweldich	 en	 klinkt	 hiel	 oars	 as	
syn	foargeande	nûmers.

-	  Justin Bieber	is	net	langer	mear	
de	 populêrste	 twitterstjer.	 Katy 
Perry	stiet	no	op	nûmer	ien!

Jawis,	 der	 is	 wer	 in	 nije	 MTV-show!	
En	 wat	 foar	 ien…	 Zach	 Stone	 is	
Gonna	 Be	 Famous.	 It	 giet	 allegear	 oer	
in	 17-jierrige	 jonge	 dy’t	 eins	 nei	 de	
universiteit	 moat,	 mar	 yn	 plak	 dêrfan	
beslút	 om	 wrâldferneamd	 te	 wurden.	
De	 bêste	 jonge	 hat	 allinnich	 in	 lyts	
probleemke:	hy	hat	GJIN	TALINT.	Nix.	
Nada.	 Niente.	 Mar	 ja,	 dat	 stiet	 him	
net	 yn	 ’e	 wei	 om	 it	 dochs	 te	 besykjen.	
Dêrom	jout	er	al	it	jild	dat	er	sparre	hat	
út	 oan	 in	 kamerateam.	 Dy	 filmje	 him	
alle	dagen.	Sa	makket	er	syn	eigen	echte	
reality-show.	 Syn	 âlders,	 mar	 foaral	
ek	syn	broer,	krije	 in	behoarlike	hekel	
oan	 Zach	 dy’t	 der	 alles	 foar	 docht	 om	
ferneamd	 te	 wurden.	 Soest	 ‘m	 dan	 ek	
it	leafst	achter	it	behang	plakke	wolle.	
Wat	in	figuer,	mar	wat	in	hearlike	show.	
Alle	sneinen	om	20.25	oere	op	MTV.

Yn totaal waarden der 18 prizen útdield. 

Hjir de top 10 fan meast nijsgjirrige prizen…
1. Best	Song:	Bruno Mars
2.	 Best	Pop:	One Direction
3.	 Best	Female:	Katy Perry
4.	 Best	Male:	Justin Bieber
5.	 Best	Live:	Beyoncé
6.	 Best	New:	Macklemore
7.	 Best	Hip	Hop:	Eminem
8.	 Global	Act:	Eminem
9. 	 Best	Electronic:	Avicii
10. Best	Video:	Miley Cyrus

Tattoos

Hasto	der	wolris	oer	neitocht	om	oer	in	pear	jier	
in	tattoo	te	setten?	Wat	soest	dan	sette	litte?	Tv-
shows	lykas	Miami	Ink	en	LA	Ink	op	TLC	binne	
op	it	stuit	superpopulêr.	Kat	Von	D	is	de	grutste	
stjer.	Dizze	stoere	tsjik	set	de	moaiste	tattoos	en	yn	
LA	Ink	kinst	sjen	hoe’t	sy	en	har	team	wurkje.	Se	
feriviget	hiele	keunstwurken	op	polzen,	skouders	
en	ankels.	Miley	Cyrus	makke	ek	in	ôfspraak	mei	
Kat	herself	om	in	bysûndere	tattoo	op	har	pols	sette	
te	litten.	Yn	’e	tattoostudio	yn	West	Hollywood	
waard	in	prachtich	portret	fan	Miley’s	beppe	
setten.	Miley	har	beppe	libbet	noch	en	de	twa	binne	
mâl	mei	elkoar.	‘Myn	beppe	is	myn	alderleafste	
en	ik	bin	har	alderleafste!’	Oooh,	so	cute!

European
Music 
Awards

De	 European	 Music	 Awards	 wienen	 dit	 jier	 wol	 hiel	
bysûnder!	Dit	megaspektakel	waard	nammentlik	yn	ús	
eigen	 haadstêd	 Amsterdam	 holden!	 Dat	 betsjutte	 dat	

alle	 megastjerren	 op	
it	 fleantúch	 rjochting	
Nederlân	moasten.	Wel-
come	 to	 Holland	 Katy	
Perry,	 Bruno	 Mars,	
Miley	 Cyrus,	 Eminem,	
Robin	 Thicke	 en	 oare	
superstjerren!	De	jûn	wie	
grôtfol	 mei	 spetterjende	
optredens	 en	 fansels	 de	
útrikking	 fan	 de	 EMA’s,	
de	 awards	 dêr’t	 it	 de	
stjerren	om	gie.	
Rapper	 Eminem	 joech	
ek	 in	 fantastysk	 op	tre-
den.	 En	 Miley	 Cyrus	
‘sjo	kearre’	de	hiele	wrâld
mei	 ‘neat’.	 Gjin	 bleate	

konten,	 gjin	 twerking,	 gjin	 sloopkûgels…	 Se	 song	
gewoan	 ‘Wrecking	 Ball’	 as	 in	 ballad.	 Ja	 minsken,	 se	
kin	it	dus	wol!	Noch	neat	sjoen?	Tsjek	mtv.nl!  

Zach Stone 
wol ferneamd wurde
Zach Stone 
wol ferneamd wurde

European
Music 
Awards
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Wêr giet jo nijste boek Foarstelling oer?

‘Roos	har	heit	en	mem	sille	skiede	en	Joppe	draacht	in	geheim	

by	him.	Beide	pubers	moetsje	mekoar	op	de	jeugdteaterskoalle	

as	se	repetearje	foar	‘De	foarstelling	fan	dyn	libben’.	It	

toanielstik	en	de	wurklikheid	begjinne	dêr	wol	hiel	bot	op	

te	lykjen.	De	foarstelling	feroaret	harren	libben.’

Hoe kamen jo op it idee fan Foarstelling?

‘Ik	die	foar	it	ferhaal	ynspiraasje	op	by	de	foarstelling	‘Van	jonge	

mensen	de	dingen	die	nog	komen’,	in	stik	fan	de	Ljouwerter	

jeugdteaterskoalle	’n	Meeuw.	Ik	ha	dat	stik	twa	kear	sjoen,	it	

wie	sá	moai!	Ik	tocht	fuort:	dêr	wol	ik	wat	mei	dwaan.’

Do kenst fêst de boeken fan Caja Cazemier wol. Vamp, 

Knalhard en Offline binne superpopulêr. De skriuwster hat no 

ek in Frysk boek: Foarstelling. Heech tiid foar in ynterview.
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Tekst:	M
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Moatst lêze:

Foarstelling
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Foar
stelling

Leeftiid:  55	jier

Wenplak:  Ljouwert

Lekkerste iten: alles	mei	fruit	

	
en	tsiis

Favo wurd:  oankrûperswaar

ik bin
 Caja 

Cazemier

Hâlden jo as bern ek al fan skriuwen? 

‘Ja.	Doe’t	ik	10	jier	wie,	hie	ik	al	in	ferhaal	

skreaun.	Dêrfoar	hie	ik	twa	skriften	

folskreaun!	Skriuwen	hat	dus	altyd	in	passy	

foar	my	west.	Dochs	ha	ik	oant	no	ta	net	

altyd	skriuwster	west.	Ik	wie	earst	dosinte	

Nederlânsk	op	in	middelbere	skoalle.	Sûnt	

tweintich	jier	bin	ik	fulltime	skriuwster.’

Hoefolle boeken ha jo skreaun?

‘Ik	ha	omtrint	fjirtich	boeken	skreaun.	

Ik	skriuw	twa	boeken	yn	in	jier.’	

Fjirtich boeken? 
Dan is der no neat mear oan, wol?

Just	wol!	Ik	bin	bliid	mei	elk	boek	dat	útkomt.	

It	jout	sa’n	bysûnder	gefoel	dat	oaren	lêze	

wat	ik	skreaun	ha.	Dat	is	echt	in	dream.	

Wêr helje jo ynspiraasje wei?

‘By	myn	lêzers!	Ik	fyn	jongerein	fan	11	

oant	16	jier	hiel	leuk.	De	ûnderwerpen	

dy’t	spylje	ûnder	jongeren	sprekke	my	

oan.	Skoalle,	âlders,	freonskippen,	

iensumheid,	ferealens,	seksualiteit…	

ik	ha	gewoan	wat	mei	pubertema’s.’

Hoe witte jo wat 
jongeren leuk fine?
‘Ik	observearje	de	jongerein	

faak,	fierder	lês	ik	in	protte	

jongereintydskriften	en	ik	hâld	

kontakt	mei	myn	lêzers	op	Facebook.	

Ek	myn	trije	soannen	(24,	22	en	19)	

hâlde	my	skerp.	Ik	freegje	harren	

wolris	nei	bepaalde	wurden,	sy	witte	

mear	fan	jongereintaal	ôf	as	ik.’

Wat wolle jo mei de boeken berikke?

‘Ik	hoopje	dat	jongeren	harsels	herkenne	yn	

myn	ferhalen.	Dat	se	wat	oan	myn	boeken	

hawwe,	der	treast	yn	fine.	Dat	se	witte	dat	

se	net	de	iennichste	binne	mei	bepaalde	

problemen	en	troch	myn	boeken	leare	

hoe’t	se	mei	dy	problemen	omgean	kinne.’	

In fragmint út Foarstelling

‘Ik	mei	wol	graach	
ymprovisearje’,	sei	Joppe.	

‘Dat	wurdt	letter	allegear	fêste	

tekst,	hear’,	sei	Roos.	‘Se	litte	

neat	oan	it	tafal	oer.’

‘Tafal!	Nee,	better	fan	net.	En	dochs…	

Dat	ik	al	dy	leuke	minsken	tref	by	de	

teaterskoalle	is	ek	tafal!	Dat	ik	no	mei	

dy	yn	in	produksje	sit.	Dat	se	krekt	

dizze	foarstelling	meitsje	sille.	Dat	dy	

frou…’	Hy	wiisde	nei	de	frou	dy’t	se	

foarrang	jaan	moasten	op	it	sebrapaad.	

‘Dat	wy	dy	frou	no	oerstekken	sjogge,	

want	dan	kin	ik	dy	fertelle	dat	se	my	

oan	myn	styfmem	tinken	docht.	Ik	

ha	fansels	in	hekel	oan	myn	styfmem	

dus	it	leafst	riid	ik	har	fan	’e	sokken.’
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In dream seit 

wat oer dy 

Myn gymlearaar is echt superknap. Foar wiskunde stean ik in 10. Ik ha in soad frije 

tiid en myn broerkes binne altyd aardich. Echt wier! Yn myn dreamen dan. Mar de 

meeste dromen zijn bedrog… Dochs? Fjouwer fragen en antwurden oer dreamen.

Begrypst gjin snars 

fan dyn dreamen? 

Miskien helpt dit.

Dream  / Betsjutting

• eksamens	do bist 

wierskynlik hiel 

perfeksjonistysk, der 

leit druk op dy of bist 

bang datst net oan 

de easken fan âlders, 

skoalle of freonen 

foldwaan kinst

• ferliest jild 

miskien hast echt jild 

ferlern of bist bang 

om jild, sûnens of 

talint te ferliezen. 

Ast jild yn dyn dream 

fynst, dan hast lol 

yn dyn libben

• tosken falle  út	

do bist nei alle 

gedachten bang 

om ôf te gean of 

om dyn tosken 

earne yn te setten

• falst fan in toer 

of yn in gat do bist 

net sa seker fan 

dysels of bist bang 

datst ien falle litst

• fleane	fielst dy frij, 

de mooglikheden 

binne ûneinich
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Tekst	en	byld:	Elm
a	de	Jonge

Hâldsto	 net	 sa	 fan	 boeken?	 Dan	 is	 dit	 wat	 foar	 dy!	 Mar	 ek	 ast	
wol	fan	lêzen	hâldst	mei	dizze	topper	eins	net	yn	dyn	boekekast	
ûntbrekke:	Wreck	this	journal.	De	namme	seit	it	al,	dit	boek	meist	
gewoan	 stikken	 meitsje!	 Op	 alle	 siden	 fynst	 leuke	 en	 grappige	
opdrachten	om	mei	dyn	boek	te	dwaan.	Do	moatst	der	bygelyks	
mei	 goaie,	 it	 boek	 mei	 ûnder	 de	 dûs	 nimme	 of	 der	 alderhande	
dingen	 ynplakke	 dy’tst	 op	 strjitte	 fûn	 hast.	 Meist	 sels	 witte	 yn	
hokker	 folchoarder	 ast	 de	 opdrachten	 útfierst.	 Fynst	 it	 skande	
om	 dyn	 boek	 echt	 te	 fernielen?	 Dan	 kinst	 de	 opdrachten	 ek	 op	
in	kreative	manier	útfiere.	Google	‘wreck	this	journal’	foar	leuke	
ideeën!	

• It spul Twister
•  Reade, blauwe, giele 

en griene ferve
•  In lokaasje dy’t wol 

wat kleur brûke kin
• Alde klean
• Gekke freonen

Witst	dat	der	by	dy	yn	‘e	buert	alder	hande	
skatten	 begroeven	 lizze?	 Echt	 wier!	 Der	
is	nammentlik	 in	nije	hype,	Geocaching.	
Geocaching	is	in	spul	wêrby’tst	mei	GPS	op	syk	giest	
nei	 in	 skat.	 De	 skatten	 wurde	 troch	 minsken	 oer	 de	 hiele	 wrâld	
ferstoppe.	Dêrnei	sette	se	de	koördinaten	fan	de	skat	op	ynternet	en	
kinsto	mei	bygelyks	dyn	smartphone	de	skat	dy’t	by	dy	yn	‘e	buert	
leit	opsykje.	De	skatten	sitte	faak	yn	in	kistje	of	doaske.	Der	kin	fan	
alles	 yn	 sitte.	 Faak	 binne	 it	 leuke	 snypsnaren	 (hebbedingetjes)	 of	

briefkes.	En	hast	in	skat	fûn,	dan	kinst	sels	wer	wat	nijs	yn	it	kistje	
dwaan	sadat	 immen	 oars	 ek	wer	op	syk	kin.	Undertusken	 lizze	
der	oer	de	hiele	wrâld	al	mear	as	twa	miljoen	skatten	ferstoppe.	

Ek	yn	Fryslân!	Sjoch	mar	ris	op	www.geocaching.com	of	download	
de	app	en	sykje	de	skat	dy’t	by	dy	om	‘e	hoeke	leit!	

Gadgets

Don’t	try	this	at	home!	Foar	dit	spultsje	moatst	foaral	út	‘e	
buert	bliuwe	fan	jim	mem	har	wite	bank.	Fûnsto	Twister	
al	 leuk?	Dan	fynst	dit	hielendal	te	gek…	Messy	Twister!	
By	Messy	Twister	jitst	reade,	blauwe,	giele	en	griene	ferve	
op	 de	 stippen	 fan	 it	 Twister	 kleed.	 Do	 riedst	 it	 al,	 dyn	
freonen	 en	 do	 kinne	 mar	 better	 âlde	 klean	 oandwaan,	
want	dat	wurdt	fansels	in	fleurich	gegriem!	Mar	ek	dikke	
lol.	Dus	get	dirty	en	play	Messy	Twister!

Wat hast 

nedich

before after

Se	 binne	 wer	 hielendal	 yn,	 Dr.	
Martens!	Kensto	se	noch?	Stjerren	
lykas	Chris	Brown	en	Jessica	Alba	
binne	der	al	mei	spot.	Do	kinst	se	
dus	wer	út	‘e	kast	helje,	want	dizze	
‘golden	oldies’	binne	wer	hielendal	
hot!	

KOMMUNIKAASJE

Wreck this journal

Geocaching app

Skat sykje mei GPS 

Doch it lekker sels! 

Alde trend

De	 geocaching	 app	 makket	
it	 skatsykjen	 noch	 makliker.	
Download	 de	 app	 en	 dyn	
telefoan	 wiist	 it	 paad!	 Bisto	
ek	 sa	 benijd	 wat	 der	 yn	 dat	
skatkistje	sit?!

1.   Kin ik in probleem yn myn 

 sliep oplosse? 

In	dreamekspert	 fan	Harvard	University	hat	útfûn	

dat	 ast	 foar	 it	 sliepen	 in	 kertier	 hiel	 yntinsyf	

neitinkst	 oer	 in	 probleem,	 der	 in	 grutte	 kâns	 is	

datst	ek	oer	dat	probleem	dreamst.	En	net	allinnich	

oer	 it	 probleem,	 mar	 ek	 oer	 de	 oplossing.	 Fan	 de	

ûndersochte	 persoanen	 dreamde	 de	 helte	 oer	 it	

probleem	en	in	kwart	fûn	sels	in	oplossing!

2.  Ik dream faak, mar wit letter noait 

 mear wêroer. Hoe kin dat? 

Dat	 komt	 om’tst	 meastentiids	 al	 dwaande	 bist	 mei	

de	nije	dei.	Wekker	wurde	 fan	de	wekker	wol	noch	

wolris	 helpe.	 Dan	 moatst	 flak	 nei	 de	 wekker	 wol	

efkes	 rêstich	 lizzen	 bliuwe	 om	 dyn	 dream	 werom	

te	 heljen.	 Slagget	 dat	 net?	 Geduld!	 Amerikaanske	

wittenskippers	 binne	 dwaande	 mei	 in	 dream	

recorder	wêrmei’t	se	 tinzen	(gedachten)	 lêze	kinne	

fan	minsken	dy’t	lizze	te	koesen.

3.  Giet it ljocht nachts út?

Ja,	 yn	 dyn	 keamer	 wol,	 mar	 yn	 dyn	 holle	 net.	 It	

skimeret	 wol	 in	 grut	 part	 fan	 de	 nacht,	 mar	 dyn	

harsens	 binne	 fjouwer	 oant	 fiif	 kear	 nachts	 like	

aktyf	 as	 oerdeis.	 Dat	 is	 de	 REM-sliep.	 REM	 stiet	

foar	Rapid	Eye	Movement.	Dyn	eagen	bewege	dan,	

mar	de	 rest	 fan	dyn	 lichem	net.	Yn	dyn	REM-sliep	

dreamst	it	meast.	

4.  Wêrom dreame wy eins? 

Wêrom’t	wy	dreame	witte	we	eins	net.	Al	tinke	guon	

ûndersikers	 dat	 it	 is	 om’t	 ús	 harsens	 gewoan	 altyd	

wurkje	moatte.	Dat	dreamen	net	echt	in	funksje	ha,	

wol	 net	 sizze	 dat	 se	 ek	 neat	 betsjutte.	 Dyn	 dream	

seit	 wat	 oer	 dy,	 do	 hast	 ‘m	 ommers	 betocht!	 Dyn	

harsens	meitsje	yn	dyn	sliep	fan	in	gaos	oan	bylden	

ien	ferhaal.	Sa	komt	it	datst	dreame	kinst	datst	op	

‘e	fyts	sitst,	yn	in	lân	wêr’tst	op	fakânsje	wiest,	mar	

tagelyk	bist	ek	ûnderweis	nei	beppe	yn	Dokkum,	mei	

in	freon	dy’tst	al	jierren	net	sjoen	hast.	It	binne	dyn	

harsens,	dyn	bylden	en	dyn	ferhaal.	Dreamen	sizze	

dus	echt	wat	oer	dy.
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Sosjale media en FOMO
Mei	 de	 komst	 fan	 de	 sosjale	 media	 steane	 wy	 24/7	 yn	
kontakt	 mei	 oaren.	 Wy	 witte	 wêr’t	 oaren	 binne	 en	 wat	
se	 dogge.	 Foto’s	 fan	 leuke	 dûnsfeestjes	 flitse	 foarby	 op	
Facebook	 of	 immen	 tsjekt	 yn	 by	 bios	 of	 restaurant.	 Sa	
wurde	 wy	 konfrontearre	 mei	 de	 101	 leuke	 dingen	 dy’t	

wy	misse.	Logysk	dus	dat	der	dan	in	‘aaklik’	gefoel	
boppe	driuwen	komt.	It	sosjale	web	fersterket	dus	
it	FOMO-gefoel,	de	eangst	om	wat	te	missen.	

Sjoch-my-ris-in-leuk-libben-hawwen
Dochs	witte	wy	allegearre	wol	dat	de	minsken	dy’t	al	dy	 leuke	

dingen	online	sette,	ek	wolris	in	‘saaie’	dei	hawwe.	Allinne…	
dat	diele	se	net.	Noait	sjochst	berjochten	lykas:	‘dizze	wike	
alwer	foar	de	fiifde	jûn	op	‘e	bank,	want	nimmen	noeget	my	

út	om	wat	leuks	te	dwaan’.	Soks	wolle	minsken	net	witte	
litte.	En	dat	wylst	elkenien	wolris	in	saaie	dei	hat.	It	is	dus	
de	keunst	om	dêr	trochhinne	te	prikken.	Sterker	noch,	
miskien	moatte	wy	just	fan	dy	saaie	dagen	genietsje.	It	

is	dochs	ek	wolris	leuk	om	foar	JOMO	te	
gean?	De	Joy	Of	Missing	Out!

It is sneontemiddei en ik kom thús fan it 

fuotbaljen. Deawurch bin ik, earst in drege wike op skoalle 

en no sa’n heftige wedstriid… Ik bin stikken en doch de 

rest fan de dei neat mear. Niks, nada, noppes! Dan krij 

’k in appke: ‘Jûn feestje by Lisa, komst ek?’ In pear oeren 

letter spring ik - dûst en wol - op ‘e fyts. Op nei it feestje!

Bang om wat te missen?Bang om wat te missen?

In typysk gefal fan FOMO. In aaklike sykte? Nee. FOMO 

stiet foar Fear Of Missing Out. Minsken mei FOMO binne 

sa bang om wat leuks te missen dat 

se gjin inkeld feestje oerslane. 

Se tsjekke om it hurtsje de 

smartphone, wolle konstant fan 

alles op ‘e hichte wêze en sjogge altyd 

út nei the next best thing. Leuke 

filmjûntsjes, hockeywedstriden, 

klassefeesten, se binne oeral by. 

En as se der net by binne, wurde 

se hiel nerveus. Deabenaud om de aktiviteit 

te missen dêr’t de rest fan ‘e wrâld wol nei ta giet. 

Hasto 
FOMO?

Sjoch nei ûndersteande fragen. 
Antwurdesto faker mei ‘ja’ as mei ‘nee’? 
Dan soest wolris lêst fan FOMO ha kinne.

•	Jûns	op	bêd	sjoch	ik	faak	op	myn	telefoan.
•		Myn	hert	makket	in	spronkje	

as	myn	telefoan	pipet.
•			Ik	ha	mear	as	trije	sosjale	netwurkprofilen:	

Facebook,	Twitter,	Instagram,	
Hyves,	Foursquare,	Pinterest...

•		Ik	fyn	it	lestich	om	in	hiel	lesoere	
net	op	myn	telefoan	te	sjen.

•		Ik	wurd	ûnrêstich	as	der	in	skoalfeest	
is,	wylst	ik	op	famyljewykein	bin.	

•		As	ik	by	freonen	of	freondinnen	bin,	sjoch	ik	ek	
op	myn	telefoan.	Efkes	tsjekke	wat	oaren	dogge…

•	Ik	wurd	nerveus	as	ik	myn	telefoan	
				fergetten	ha.

Tekst: M
arrit de Schiffart
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....fertriet

sjongen

As ik bliid bin 
sjong ik wurden
dy’t sweve troch de loft.

As ik lilk bin
sis ik wurden
dy’t bliuwe, 
gâns in skoft.

Mar as ik ris fertrietlik bin
sis ik neat 
en bliuw ik swijen.
Dan binn’ alle wurden wei,
oer bliuwt inkeld lijen.

Auck Peanstra

Y
llustraasje:	Lilo

Wy sjogge om ús hinne in hiel soad Frysk. Dat fine wy Friezen hiel gewoan. 

Sa gewoan dat it ús net iens mear opfalt. Dat moat oars. Dêrom is der no in 

aksje om safolle mooglik Frysk op ‘e dyk te sammeljen. Helpst mei?  

Wolst	mear	foarbylden	

fan	Frysk	op	‘e	dyk	sjen?	Surf	

gau	nei	http://fryskopedyk.

tumblr.com/.	Dêr	stiet	al	

in	hiele	searje	foto’s.	

Frysk op ‘e dyk
Helpst mei?? 

Mei	de	aksje	‘Frysk	op	‘e	dyk’	sammelje	wy	dus	Fryske	

teksten.	It	giet	dan	om	teksten	dy’t	elkenien	bûten	

tsjinkomme	kin.	Der	is	om	ús	hinne	ommers	

bêst	in	soad	Frysk	te	sjen.	Dat	wolle	wy	sjen	

litte.	En	dêr	hawwe	wy	dyn	help	by	nedich.

Komsto	wolris	Frysk	op	‘e	dyk	tsjin?	

Bygelyks	in	buordsje	yn	in	tún,	in	

namme	op	in	gevel,	bedriuwen	mei	in	

Fryske	namme,	wurden	op	in	muorre,	

teksten	op	buskes,	paadwizers...	

Miskien	is	der	fuort	wol	wat	dat	dy	

tebinnen	sjit.	En	oars	

komst	miskien	tafallich	

wolris	wat	tsjin,	sa	as	in	

frachtwein	mei	in	Fryske	

spreuk	of	in	Frysktalich	

ferkearsboerd.		

Witst	wat	en	wolst	helpe?	

Meitsje	in	foto	en	stjoer	

dy	nei:	fryskopedyk@
gmail.com.	Stjoer	de	

foto	tagelyk	ek	efkes	

nei	linkk@cedin.nl.	De	

moaiste	teksten	komme	

yn	de	folgjende	LinKk.	

Fermeld	yn	de	mail	ek	wêr’t	

de	foto	nommen	is,	dyn	

namme	en	dyn	skoalle.				
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Film à la De Nieuwe Wildernis oer It Waad 
Ruben	 Smit,	 de	 makker	 fan	 De Nieuwe Wildernis,	 wol	 noch	 in	 natuerfilm	
meitsje.	Dizze	kear	oer	It	Waad.	Hy	wol	de	film	op	deselde	manier	meitsje	as	
dat	er	De Nieuwe Wildernis	makke	hat.	Mei	dy	film	hat	de	crew	hiel	lang	wurk	
hân,	om’t	se	de	bisten	yn	de	Oostvaardersplassen	twa	jier	lang	folge	hawwe.	
It	sil	dus	noch	wol	efkes	duorje	foardat	de	film	oer	It	Waad	ferskynt.	Wêrom’t	
de	 crew	 no	 foar	 It	 Waad	 kiest?	 ‘Het	 is	 een	 ongelooflijk	 fascinerend	 gebied.	
Nergens	op	de	wereld	is	iets	vergelijkbaars	te	vinden.’	

Stjert Facebook út? 
It	begjint	der	hieltyd	mear	op	te	lykjen	dat	Facebook	syn	bêste	tiid	hân	hat.	
Jongeren	lykje	hieltyd	minder	gebrûk	te	meitsjen	fan	Facebook.	Dat	is	no	ek	
bewiisd	troch	Amerikaansk	ûndersyk.	Facebook	wurdt	no	troch	23%	fan	de	
Amerikaanske	jongeren	as	bêste	sosjale	netwurk	sjoen.	In	healjier	lyn	wie	
dat	noch	33%,	 in	 jier	dêrfoar	sels	noch	42%.	Facebook	wurdt	dus	hieltyd	
minder	 populêr.	 It	 ûndersyk	 wiist	 ek	 út	 dat	 Twitter	 no	 it	 populêrst	 is	 by	
Amerikaanske	jongeren.	Instagram	en	Facebook	diele	it	twadde	plak.	In	jier	
lyn	wie	Facebook	noch	de	grutte	nûmer	ien.	

Fette app: Oldify 
Altyd	 al	 witte	 wollen	 hoe’tsto	 der	 útsjochst	 yn	 2083?	 Dat	 kin	 no	 mei	 de	 app	
Oldify.	Mei	dyn	telefoan	makkest	 in	foto	fan	dysels,	drukst	op	de	knop	en	 ja	
hear...	dan	sjochst	dysels	ynienen	as	âld	minske.	Ynklusyf	rimpels	en	griis	hier!	
Ast	 dyn	 telefoan	 dêrnei	 in	 skoftke	 lizze	 litst,	 begjint	 dyn	 âlde	 ik	 ek	 noch	 te	
gapjen,	kocheljen	of	suchtsjen.	Hilarysk	om	te	sjen!	Al	 is	 it	 fansels	noch	folle	
leuker	 om	 te	 sjen	 hoe’t	 dyn	 mem	 of	 dosint	 derút	 sjocht	 as	 âld	 bepke!	 Suver	
nuver...			

Konsert Lady Gaga yn ‘e romte
Lady	Gaga	sil	begjin	2015	in	reis	nei	de	romte	meitsje.	Se	is	fan	doel	om	
ûnderweis	 in	 pear	 nûmers	 te	 sjongen.	 Dêrmei	 soe	 se	 de	 earste	 artyst	
wêze	dy’t	 in	konsert	yn	 ‘e	romte	jout.	Se	moat	earst	noch	wol	oefenje,	
want	se	moat	in	moanne	sjongles	hawwe	fanwegen	de	frjemde	atmosfear	
yn	 ‘e	 romte.	 De	 romteflecht	 dy’t	 Gaga	 meitsje	 wol,	 sil	 in	 pear	 oeren	
duorje	en	se	is	dan	ek	in	pear	minuten	gewichtleas.	Wol	fernijend,	sa’n	
swevende	 sjongeres...	 En	 sis	 no	 sels,	 de	 eksentrike	 superstjer	 liket	
somtiden	wol	in	bytsje	op	in	bûtenierdsk	skepsel,	of	net?			

Google+ profyl nedich foar YouTube  
In	skoftke	lyn	hat	Google	de	filmkesite	YouTube	kocht.	Google	hat	dêrnei	it	
reaksjesysteem	fan	YouTube	oanpast.	Ast	no	in	reaksje	achterlitte	wolst	op	
YouTube,	hast	in	Google+	akkount	nedich.	Sûnder	Google+	profyl	kinst	dus	
net	mear	reagearje	op	fideo’s!	Jawed	Karim,	mei-oprjochter	fan	TouTube,	hat	
al	witte	litten	dat	er	dat	bespotlik	fynt.	Karim	rjochte	YouTube	yn	2005	mei	
twa	oaren	op.	


