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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,
Hasto ek in húsbist? In hûn of in kat miskien? In kavia of in goudfisk? 
Leuk hin, sa’n bistke yn ‘e hûs. Al kin it miskien ek wolris ferfelend 
wêze. Foaral ast de hûn wer ris útlitte moatst en dêr gjin sin oan hast. 
Of ast de kaviakoai skjinmeitsje moatst... Dizze LinKk giet ek oer 
bisten. En oer natuer. It tema is nammentlik Bisten en natuer.  

Babys binne altyd megaskattich. Ek jonge bisten binne skattich. No 
ja, soms binne se wat minder skattich. Sterker noch, dan binne se 
gewoan eng. Op side 6 en 7 fynst fiif skattige en minder skattige 
jongen. Witsto wat Skotske Heechlanners binne? Nee? Lês dan gau it 
artikel op side 14, Skotske Heechlanners passe nammentlik foar ús 
op de natuer. It binne echte natuerbehearders! 
Boeren bringe in protte tiid troch yn de natuer. Se binne ommers 
altyd bûten. Johannes en Hindrik wolle letter ek boer wurde. Op side 
18 lêst in ynterview mei harren. 

Fierder yn dizze LinKk: de LinKke Siden, ús 
gadgetrubryk mei megaleuk bisteguod, de 
F-terside en noch folle mear. Have fun!

Marrit de Schiffart

Nûmer 4
jiergong 14 
febrewaris 
2014

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
Dy’t in soad seit, moat in soad wiermeitsje.

(Wie veel zegt, moet veel waar maken.)  folgje LinKk magazine online

Taalsintrum Frysk

Bisto gek op fuotbal? 
Dan is dit boek in oanrieder!

Kampioenen fan FC TOP giet oer de fuotballer David dy’t by it grutte 
FC TOP spilet. It giet ek oer Kendra, dy’t ek gek fan fuotbaljen is 
en graach spylje wol, mar har heit sjocht dat hielendal net sitten. 
Kendra wurdt it freondintsje fan David. Dy hat it net maklik by 
de club, want der loere mear spilers op syn plak yn it alvetal. Sa is 
Matthijs syn grutste konkurrint en dy spilet hielendal gjin earlik 
spul. David nimt him op in ferrassende wize te pakken, mar wat 
binne de gefolgen? Kendra set troch en jout har stikem op foar de 
fuotbaldagen by FC TOP, mar hat sy genôch fuotbaltalint?

It spannende Kampioenen fan FC TOP waard skreaun troch 
Jelle Bangma. Hy skreau earder al in oar suksesfol fuotbalboek: 
Skoare mei FC TOP.  

Kampioenen 
fan FC TOP

 1. Mosk (mus)

 2. Blokfink (koolmees)

 3. Swarte lyster (merel)

 4. Blaumieske (pimpelmees)

 5. Fink (vink)

 6. Ka (kauw)

 7. Turkse toarteldo (Turkse tortel)

 8. Houtdo (houtduif)

 9. Ekster (ekster)

 10. Protter (spreeuw)

Yn jannewaris wie de nasjonale tún fûgel telling. 

In hiele protte minsken hawwe doe in healoere 

lang de fûgels yn har eigen tún teld. De resultaten 

joegen se troch op de website tuinvogeltelling.nl. 

Witst watfoar fûgeltsje it measte sjoen waard yn 

Fryslân? De mosk (mus). Hjirneist stiet de list mei 

Fryske resultaten. 

Ynhâld en LinKke Saken
Nijtsjes foar en oer skoallen

Ingeborg = musicalstjer
Ynterview haadrolspylster fan Flashdance

Skattich?!
Fiif skattige en minder skattige jonge bisten

It pakje
Koart ferhaal

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren

Fryske Olympiërs op jacht nei goud
Wa stride der om goud yn Sotsji?

Brune woestelingen
Wylde kij helpe It Fryske Gea

Gadgets 
Hip bisteguod

Nijs út ‘e bistewrâld
In kommen en gean fan bisten yn Fryslân

Wy wurde letter boer
Ynterview mei Johannes en Hindrik

Myn freon
Poëzy 
F-terside
Oer games, apps, muzyk en films

1.  Eric Heiden 
  (USA)
2.  Ard Schenk 
 (Nederlân)
3.  Johann Olav Koss 
 (Noarwegen)

1.  Gunda Niemann  
  (Dútslân)
2.  Karin Enke 
  (Dútslân)
3.  Andrea Mitscherlich 

  (Dútslân)

Op dit stuit stride Sven Kramer 

en Ireen Wüst foar in gouden plak 

op de Olympyske Winterspelen. 

Mar wa is de bêste reedrider 

oait? En wa de bêste reedriidster? 

Dat waard ûndersocht troch 

de Ryksuniversiteit yn Grins. 

Hjirûnder fynst de útslach. 

Dikke kâns dat Sven takom jier 

yn dit rychje stiet...

TOP 3 Mosk hAldt 

fan FryslAn



Tekst: A
tsje de V

ries

In dreamstart! Hoe koe dat sa?
‘Mei in kleurplaat! Douwe Egberts hie in kleurwedstriid. En dêr koest in 
audysje mei winne foar Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? 
Ik kleure kreas binnen de lyntsjes en wûn! Uteinlik waard ik mei twa 
oaren útsocht en mocht ik yn twa foarstellingen meispylje. Ik fûn it 
geweldich en woe mear. Us mem hat dêrom alle audysjes yn ‘e gaten 
holden. Doe kaam Annie foarby, dêryn spile ik de rol fan Duffy.’

Hiest noch wol tiid foar skoalle?
‘Doe’t ik yn Annie spile, siet ik 
op OSG Sevenwolden (VWO) op 
It Hearrenfean. In skoalle dêr’t 
ek in soad topsporters en jonge 
fuotballers fan SC Hearrenfean op 
sitte. Se ha dêr dus wol ûnderfining 
mei bern dy’t der noch wat neist 
dogge. En safolle ha ’k no ek wer 
net mist. Om’t berne-arbeid yn 
Nederlân ferbean is, mocht ik net yn 
in hiele soad foarstellingen spylje. 
Der wienen dêrom meardere Duffy’s, 
ik spile de rol yn de foarstellingen 
yn de noardlike provinsjes.’

De measte akteurs en sjongers 

begjinne lyts. Mei in skoalmusical 

bygelyks. Of de toanielferiening 

yn it doarp. No ja, yn elk gefal 

net mei Kunt u mij de weg naar 

Hamelen vertellen, meneer?, in 

musical dy’t 220.000 minsken 

sjoen hawwe. Mar, ferskil moat 

der bliuwe. Ingeborg Westerink 

(21) fan ‘e Knipe begûn har 

karriêre wol sa. Doe’t se 11 wie! 

No, 10 jier letter, hat se ek yn 

Annie en Flashdance spile.

De measte akteurs en sjongers 

begjinne lyts. Mei in skoalmusical 

bygelyks. Of de toanielferiening 

yn it doarp. No ja, yn elk gefal 

net mei Kunt u mij de weg naar 

Hamelen vertellen, meneer?, in 

musical dy’t 220.000 minsken 

sjoen hawwe. Mar, ferskil moat 

der bliuwe. Ingeborg Westerink 

(21) fan ‘e Knipe begûn har 

karriêre wol sa. Doe’t se 11 wie! 

No, 10 jier letter, hat se ek yn 

Annie en Flashdance spile.

Naamloos-3   2-3 14-01-14   18:10
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Ingeborg=
musicalstjer

En hiest neist wiskunde en Ingelsk 
ek noch sjong- of dûnsles?
‘Ja, al foar’t ik yn Hamelen spile, gong 
ik nei Dansacademie Lucia Marthas yn 
Grins. Dat is in foaroplieding mei ballet, 
showmusicaldûns, sang, tapdance, 
drama en akrobatyk. Ik moast dêrfoar 
audysje dwaan en op de hinnereis hie ús 
mem al foarsichtich sein dat der mar in 
lytse kâns wie dat ik oannommen wurde 
soe. Doe’t ik nei ôfrin yn de groep mei 
ôffallers siet, fûn ik dat fansels spitich, 
mar ik hie my der ek al by dellein. Oant 
der ien nei my takaam dy’t sei dat ik yn 
de ferkearde groep siet, ik mocht dochs 
fierder en bin úteinlik oannaam! It hie 
dus ek allegearre oars rinne kinnen. Dêr 
moat ik noch faak oan tinke.’

Do dochst in hiele soad: bist model, 
kinst sjonge, dûnsje en aktearje, 
mar wat fynst it moaiste?

‘Pfoeh, dat is in drege fraach. Dûnsje fyn 
ik al hast myn hiele libben leuk. Mar ik 
ha ek in passy foar sjongen en aktearjen. 
Ik wol gewoan safolle mooglik leare. Dêr 
freegje produsinten ek hieltyd faker om; 
datst bygelyks goed dûnsje én sjonge 
kinst. Ik doch no de oplieding HBO Jazz- 
en Musicaldans oan de Theaterschool 
yn Amsterdam en ha krekt myn earste 
staazje rûn by de musical Flashdance. 
Doe’t ik hearde dat ik foar myn rol 
pealdûnsje moast, bin ik fuort op les 
gongen. Ik bin hiel fanatyk en wol it 
fuort leare en kinne. Ik wol fansels 

ek gjin flater slaan as ik mei Jim 
Bakkum, Anouk Maas en Carry 

Tefsen op it poadium stean foar 
1000 man publyk!’ 

En tinkst noch wolris werom 
oan dyn rollen as lyts famke?
‘Jawis! En ik bin der noch hieltyd grutsk 
op! Fansels koe ik doe minder, mar 
ast jonger bist dochst ek minder op it 
toaniel. Doe song ik twa nûmers mei, yn 
Flashdance stean ik fan elkenien hast it 
measte op it poadium, yn alderhande 
rollen. Ik ha de ôfrûne tsien jier grutte 
stappen set en hoopje dat noch lang 
fol te hâlden. Yn juny bin ik klear mei 
skoalle en ik doch no al audysje sadat ik 
aanst fuort oan it wurk kin. It is in ûnwis 
bestean, want moatst hieltyd op ’e nij 
audysje dwaan en mar wer ôfwachtsje 
oftst wurk hast. Mar it is in hearlik 
berop dêr’t ik graach yn fierder wol. Dy 
ûnwissens nim ik der dus graach op ta.’
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Tekst: A
tsje de V

ries

Der binne in soad bisten 

op ‘e wrâld. Al dy bisten 

krije hiele skattige jongen. 

Jonge bisten binne 

ommers altyd skattich. 

No ja, soms binne se 

wat minder skattich. 

Of gedrage se har net 

skattich. Op dizze siden 

fynst fiif skattige en 

minder skattige jongen. 

It asosjale type
   Koekoek

•  Draachtiid fan de mem? It aai is yn 
in pear sekonden lein en nei tolve 
dagen krûpt it jong út it aai.

•  Gedrach? De lytse koekoek smyt 
syn pleechbroerkes en -suskes út it 
nêst sadat hy allin nich oerbliuwt. 
Hy docht wol it lûd fan syn pleech-
broerkes en -suskes nei. Dan falt it 
minder op dat hy de iennichste yn 
it nêst is. 

• Lekker hapke? Ynsekten.
•  Lûd? Bytsje ego, mar se roppe hiel-

tyd harren eigen namme, koekoek!
•  Huh? Koekoeken meitsje sels gjin 

nêst, mar lizze harren aaien yn de 
nêsten fan in oar. It leafst yn dy fan 
folle lytsere sjongfûgeltsjes. As it 
aai útkomt, dogge de pleechâlders 
krekt oft it har eigen jong is. 
Dat sjocht der nuver út, sa’n lyts 
memke dy’t in joekelfûgel iten 
jout. Dankje de koekoek!

De hurde wurker
   Mier

•  Draachtiid fan de mem? Mieren 
libje yn koloanjes, de keninginne 
is de baas en soarget as iennichste 
foar jongen. Ien kear yn har libben 
makket se in saneamde breids-
flecht, yn de loft wurdt se dan be-
fruchte troch mantsjes. Werom op 
ierde siket se in goed plak foar in 
nêst en leit dêr de rest fan har lib-
ben aaikes.

•  Gedrach? Elke mier hat in rol yn 
de koloanje, hy begjint bygelyks as 
helper fan de keninginne, mar kin 
letter ek skjinmakker wurde.

• Lekker hapke? Swiete dingen.
•  Lûd? Mieren kommunisearje mei 

geuren, mar se kinne ek lûd meitsje.
•  Huh? In mier oerlibbet in fal fan in 

flatgebou. De omfang fan in mier is 
grut yn ferhâlding ta syn gewicht. 
Dat soarget derfoar dat syn maksi-
male falsnelheid mar fiif kilometer 
yn ‘e oere is. As minsken falle, helje 
se hast twahûndert kilometer yn ‘e 
oere! 

De ferstannichste
  Goudfisk

•  Draachtiid fan de mem? De mem 
leit in stik of tûzen aaikes tusken 
de wetterplanten. Dêr wurde se 
befruchte troch minimaal twa 
mantsjes. De aaikes komme nei fiif 
dagen út.

•  Gedrach? Jongen wurde net 
oranje   kleurich, mar swart berne. 
De kleur komt pas nei acht moan-
nen. Se kinne hast neat as se der 
krekt binne, se hingje mar wat oan 
de wetterplanten. Jongen wurde 
ek wol gauris opiten troch heit of 
mem… 

•  Lekker hapke? Droech foer út in 
potsje of wetterflieën en miggen. 

•  Lûd? In ûndersiker hat útfûn dat 
fisken lûd meitsje kinne troch har-
ren swimblaas trilje te litten. It is 
in soart fan geheimtaal.

•  Huh? Wy ha lang tocht dat goud-
fisken mar trije sekonden wat ûnt-
hâlde kinne, mar dat is net wier. 
Sels dingen fan fiif moanne lyn 
witte se noch!

De ferfelendste
   Flie (vlo)

•  Draachtiid fan de mem? De mem 
leit trije wiken lang wol fyftich 
aaikes deis. Dy aaikes wurde lar-
ven, dy larven wurde poppen en 
dêrút komme de flieën. Yn de sim-
mer kin in mem yn ien moanne 
foar wol 180 neikommelingen 
soargje!

•  Gedrach? In pop komt troch tril-
lin gen út. As der gjin trillingen 
binne (bygelyks omdatst’ op fa-
kân sje bist en it stil yn ‘e hûs is) 
komme der gjin poppen út. In pop 
is hiel geduldich en kin wol oardel 
jier wachtsje foardat er útkomt. 

•  Lekker hapke? In flie is in parasyt 
en groeit fan it bloed fan syn gast-
hear of -frou. 

• Lûd? Dat witte wy net.
•  Huh? Der binne mear minsken 

stoarn troch flieën as troch oar-
loggen! Dat komt om’t flieën syk-
ten oerbringe. No binne der net 
sa’n soad sykten mear, mar froeger 
brochten se bygelyks de pest oer, in 
deadlike sykte. 

De populêrste
   Kat

•  Draachtiid fan de mem? Ungefear 
njoggen wiken. In poes kin yn har 
libben mear as hûndert jongen 
krije.

•  Gedrach? Se wurde berne mei blau-
we eagen, mar dy kleur feroaret let-
ter. Nei in wike kinne se dreame. 
Katten wurde dôf en blyn berne, 
nei tsien dagen kinne se sjen en nei 
twa wiken kinne se hearre. Efkes 
letter kinne se ek rinne en noch in 
wike letter ha se toskjes.

•  Lekker hapke? Mûzen en brokjes. 
Der is trouwens gjin kattefoer mei 
mûzesmaak, want in ‘testpanel’ 
liet dy brokjes hieltyd links lizze. 

•  Lûd? Miau is de bekendste, mar 
katten kinne mear as hûndert fer-
skillende lûden meitsje. 

•  Huh? In kat sliept in tredde part 
fan syn libben. Fan de tiid dy’t oer-
bliuwt, brûke se noch ris 30% foar 
it skjinhâlden fan it hier. Se poetse 
benammen nei it iten, fanâlds om 
mei de itenslucht gjin rôfdieren 
oan te lûken.

Skattich?!
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Tekst: Jelle B
angm

a

Ik pak de stôk op, bûch my achteroer en smyt mei 
alle krêft dy’t ik yn my ha. Even skuort it my troch it 
skouder, allemachtich wat in ein. De hûn giselet der 

fuort achteroan, sa as alle kearen. Mar daliks tink ik: 
dy fynt er noait. De stôk bedarret yn ‘e boskjes. Wodan 
dûkt der entûsjast yn en begjint wyld mei de poaten te 
graven, mar de tichte tûkeboel keart him op. Stadich 
rin ik derhinne en moedigje Wodan nochris oan: ‘Zoek 
Wodan, zoek!’ Noch wylder begjint er te graven en te 
dollen, mar hy komt net folle fierder. Ferdoary, moat ik 
no sels? No, lit dan mar lizze. Mar daliks ek de twivel: 
it is sa’n moaie stôk, dy’t sa lekker yn ‘e hân leit. En 
Wodan lit ik ek frustrearre sitte. ‘Zoek Wodan, zoek!’ 
Sels loer ik no troch de tûken hinne en bûch in pear 
oan ‘e kant. Dan sjoch ik ynienen in plestik taske. Net 
samar in ferwaaide, weismiten plestik pûde, nee in 
optearde pûde en der sit dúdlik wat yn. In plat pakje is 
it en it liket mei opsetsin hjir ûnder de boskjes skood 
te wêzen, as is it hjir ferstoppe. It hert begjint my der 
fan te bûnzjen. Ik sil plat op it liif moatte en dan is it 
noch de fraach oft ik der by kin. Hastich lûk ik myn nije 
jas út, lis dy op it gers – ‘sit Wodan, sit!’ – en krûp dan 
ûnder de earste tûken troch. Ik rik nei de pûde, mar 
kin der noch net by. Ik wrot my op ‘e hurken en set de 
rêch omheech, sadat der wat mear romte komt. Dan 
krûp ik noch twa meter fierder en fiel ynienen it plestik. 
Stadich lûk ik it nei my ta. Ik fiel dat der in plat, hurd 
doaske yn sit. Kreas ferpakt yn in plestik pûde fan de 
AH. Wodan blaft entûsjast as ik stadich weromkom 
yn it ljocht, it platte pakje yn ‘e hân. Ik kom oerein en 
tear wylst de pûde iepen. Ik loer deryn en sjoch daliks 
wat it is. It hert begjint my no echt te bûnzjen. It is de 
doaze fan in iPad, ik sjoch it oan it logo. It earste wat 
ik tink is: dit doocht net, en ik lit de doaze weromsakje 
yn ‘e pûde. Ik sjoch hastich om my hinne: der binne 
mear minsken dy’t de hûn útlitte yn it park. It bêste 
is no om sa gewoan mooglik te dwaan. Ik til de doaze 
noch in kear omheech út ‘e pûde, dy fielt swier oan. 
Op ‘e sydkant fan de doaze lês ik: iPad Air. Ferrek, de 
nijste. Ik moat even twa kear slokke fan de spanning. 
Dizze is stellen, dat kin net oars. De dief hat ‘m hjir 
ferstoppe, moast wachtsje oant de kust feilich wie en 
komt daliks werom om de bút op te heljen. Ik sakje 
troch de knibbels, tear de pûde wer om de doaze en 
loer op ‘e nij om my hinne. Is der immen dy’t it sjoen 
hat? Komt der ien myn kant op? De pûde moat no nei 
de jas. De jas moat de pûde bedekke. De jas moat ik 
dan sa ûnopfallend mooglik ûnder de earm nimme. 

‘Koest Wodan, koest!’ Ik hear dat myn stim trillet. 
Ynienen komt der in jonge man de hoeke om. Ik skrik 
derfan en knyp de earm stiif om de jas. It is krekt as 
skrikt de man ek. Dy giet troch de knibbels en begjint 
oan ‘e fiter fan syn skoech te skuorren. No moat 
ik sa gewoan mooglik trochrinne, de man gewoan 
foarbyrinne. ‘Kom Wodan, kom mar.’ Myn stim slacht 
in kear oer. Ik fiel dat de man my oansjocht as ik him 
foarbyrin. Ik sjoch werom – a split second – ik sjoch de 
spanning yn syn eagen en fiel dat dit him is: dy komt 
om syn pakje. Wit er dat ik it pakje ûnder de earm 
haw? Nee, dat kin er net witte. Ik besykje sa neutraal 
mooglik te sjen en foaral net hastiger te rinnen. Dan 
knypt de kiel my ticht as ik hear dat de man achter my 
oankomt. En ek al wol ik it net, ik begjin dochs hastiger 
te rinnen. Ik hear achter my dat de man itselde docht. 
‘Hjir Wodan, hjir!’ Dy komt kreas neist my en sjocht 
freegjend omheech. Wol it baaske net mear boartsje? 
Fan alles sjit my troch de holle. Sil ik Wodan op de man 
ôfstjoere? Mar wat is dan it kommando? Kill Wodan, 
kill? En soe er dat dan begripe? Hoe lang is it noch nei 
de útgong? Sil ik begjinne te draven? Krekt as bin ik oan 
’t boartsjen mei de hûn? Ik set in sukkeldrafke yn en 
Wodan begjint daliks neist my te huppeljen. Achter my 
nimt de man no hiele grutte stappen. Myn sukkeldrafke 
krijt it tempo fan in jogger, Wodan blaft. Ik systerje: 
‘Kill Wodan, kill!’ Mar dy huppelet fleurich troch. En 
foardat ik it yn ‘e gaten haw, draaf ik. En dan bart it, ik 
kin it net foarkomme: it glêde plestik taske glidet ûnder 
de jas wei en ik knyp noch fûler, mar it sjit fuort en falt 
op ‘e grûn. It stuiteret noch in kear en dêr leit it, midden 
op it skelpepaadsje. Ik stean op itselde stuit stokstiif 
stil en fiel hoe’t it bloed út my weilûkt. Wodan fljocht 
fierder, achter in ein oan, dy sil my net rêde. Achter my 
hear ik neat, de man is ek stilstean bleaun. Dan, as yn 
in refleks, set ik it op in draven, achter Wodan oan. 

By de útgong fan it park doar ik wer gewoan te 
rinnen. It hert slacht my as in gek. Even stean ik stil 
en sjoch dan foar ’t earst foarsichtich achterom. Op 
itselde stuit is Wodan der ek. Ik skrik der fan. Dêr 
stiet er mei it plestik taske yn ‘e bek, wyld slacht er 
mei de sturt. Ik lit my hymjend sakje op in bankje 
en nim mei triljende hannen it taske oer fan Wodan. 
‘Braaf, hy is braaf.’ Dan helje ik de de doaze út ‘e 
pûde en doch it deksel der ôf. De doaze is leech.
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pakje



Ferneamde dûbelgonger 
yn it bisteryk

Der wurdt altyd sein dat elkenien op ierde in dûbelgonger hat. 
Mar hawwe se der ek by ferteld oft dat in minske is? Dizze stjerren 
hawwe seker in dûbelgonger op ierde… Mar dan wol ien út it 
bisteryk… HILARYSK!

b Nicholas Cage as Filipynske earn
 Dizze earn (arend) is allinnich 

kwa mimyk al krekt sa’n goeie 
akteur as Nicholas. Dit is de 
bêste sad face ever!

b Nicki Minaj as tropyske fisk
 Ek yn de oseaan fiere se 

karnaval. Wat in feestnûmer 
dizze Nicki Blub! Soenen fisken 
ek oan polonêzes dwaan?

b Dr. Phil as de walrus
 Joehoe, Dr. Phil en de walrus? 
 Movember hat al west hear… 
 Snorre mans, wêr is dyn skear ap-

pa raat?

b Cher as Afgaanske wynhûn
 Sjongeres Cher is der klear foar. 

Noch efkes in ‘wyn’masine en dy 
prachtige blon  de lange lokken 
binne klear foar de fotoshoot. 3, 
2, 1… Oh snap… I look like a dog!

b Justin Bieber as ko
 Nei al dy jierren binne wy der 

ein lik achter wêr’t Justin Bieber 
syn gewel dige kapsel fan hat… 
De ynspi raasje is gewoan te finen 
yn de natuer… By de Skotske 
heechlanner. Mooeeeeeeeh! 

b Paris Hilton as lama
 Wy sizze net dat lama’s dom 

binne, mar dizze stiet der net al 
te snoad op. Docht er ús dêrom sa 
oan Paris Hilton tinken? Oeps! 
Gjin rare grappen, foardatst it 
witst hast de flibe om ’e earen. 
Fan beide ja… Don’t mess with 
the lama’s! 
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Sasha en Malia binne de dochters fan 
presidint Barack Obama en syn frou 
Michelle. Se binne gek mei harren hûn 
Bo. Mar sûnt koart hat Bo der in lyts 
suske by krigen en is it feest kompleet. 
Der skarrelje no twa hûnen yn ‘e tún 
fan the White House om. Sunny is krekt 
lykas Bo in Portugeeske wetterhûn. 
Sunny is in perfekte namme foar har, 
want it past by har happy karakter. 

Rapper Nick Cannon is troud mei 
sjongeres Mariah Carey. Wat is it 
moaiste kado datst oan dyn grutte 
leafde jaan kinst foar har jierdei? Just 
ja, in puppy yn in doaze mei in hiele 
grutte strik. Der wurdt hiel wat mei 
dizze lytse Pooch omkrûpt. Mar it 
bistke moast ek oan it wurk en mei 
Nick Cannon op de reade loper. Hey 
Poochy, say Cheeeeeeeeeeeese foar de 
So Good hûnefretten kampanje! 

Kat Graham is de stjer fan The 
Vampire Diaries. Op har earms in 
skeetsje fan in puppy, lytse Izzy. Kat 
is hielendal yn ’e wolken mei har 
moaie hûntsje. No mar hoopje dat 
dizze ‘Vamp’ net har fampieretosken 
yn it teare nekje fan Izzy set… Kat 
is trouwens net allinnich aktrise, se 
is ek model, sjongeres en dûnseres. 
Some just have it all. En ék noch sa’n 
poepich hûntsje. Sucht…

Akteur RJ Mitte waard wrâldfer-
neamd troch syn rol as Walter ‘Flynn’ 
White Jr yn de searje Breaking Bad. 
Roy spilet in jonge mei in oandwaning 
oan syn fuotten en rint op krukken. Yn 
it echt hat Roy dizze sykte ek hân. Op 
dizze foto iepenet er tegearre mei syn  
lytse hûntsje it Share the Joy festival. 
De hûn is syn grutte freon. 
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De meast ferneamde aap is fansels Bubbles. 
Bubbles wie de sjimpansee fan sjonger 
Michael Jackson. De twa wienen altyd by 
elkoar. Bubbles sliepte by Michael yn ’e 
keamer, gie mei him mei op toer en learde de 
moonwalk. 
Mar doe’t Bubbles gewelddiedich waard, 
waard er nei in opfanghûs brocht. Guon 
sizze dat Bubbles jaloersk wie op Prince, 
Michael Jackson syn earste baby. Der wurdt 
ek sein dat Bubbles noch altyd libbet, yn 
it opfanghûs. Dat kinne wy net sizze fan 
Michael Jackson…

Tinkerbell is it meast bedoarne hûntsje fan 
’e wrâld. Har baaske is Paris Hilton, model 
en multymiljonêr om’t har heity fan de 
Hilton hotels is. De lytse chihuahua waard 
in wrâldstjer. Tinkerbell hat mear outfits 
en aksessoires as de gemiddelde celebrity en 
sit meastal yn in megadjoere hântas. Dat is 
miskien ek wol sa ferstannich. Want de kâns 
is grut dat ien op it pyplytse bistke stean giet 
en Tinkerbell ferpletteret.



Der geane fiif Fryske langebaanriders nei de Olympyske Spelen. Dat 

binne Sven Kramer, Jorrit Bergsma, Marrit Leenstra, Yvonne Nauta en 

Antoinette de Jong. Sy komme yn aksje yn de ‘Adler Arena’. Achttûzen 

fanatike reedriidsupporters sille harren oanmoedigje. Der geane ek 

trije Fryske shorttrackers nei Sotsji: Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma en 

Rianne de Vries. Sy ferskine oan de start yn de ‘Iceberg Skating Palace’. 

De Olympyske Spelen binne it heechste poadium foar in sporter. Dêr 

kinst as sporter dyn status foargoed feroarje. Wa wurdt olympysk 

kampioen? Wa wint in olympyske medalje? En wa moat it dwaan mei 

de olympyske gedachte ‘meidwaan is belangriker as winnen’? 

Yn 1998 wie reedrider Ids Postma út Dearsum de earste Fries dy’t 

olympysk goud wûn. Hy die dat hiel ferrassend op de 1000 meter. Fjouwer 

jier lyn waard Sven Kramer olympysk kampioen op de 5000 meter en 

de ferwachting is dat hy ek dit jier wer mei goud thúskomme sil. 

Héhé, it soe tiid wurde. Nei fjouwer jier trainen, baarnt it 

olympyske fjoer wer foar de wintersporters. Want fan 7 oant 

en mei 23 febrewaris 2014 wurde yn it Russyske Sotsji de 22e 

Olympyske Winterspelen hâlden. Dit kear sille acht Friezen yn 

aksje komme op it olympyske iis. En dan hawwe wy de sporters 

dy’t yn Fryslân wenje, mar hjir net berne binne net meiteld.

Fryske Olympiërs 

op jacht nei goud
Sven Kramer: 

‘De Spelen hawwe wat spesjaals. 

Ik wol der wat moais fan meitsje, 

mar ik moat ek gewoan winne. 

Dat moat ik fan mysels en dat 

is wêrom’t ik oan sport doch.’

Bertedatum: 23 april 

1986 op It Hearrenfean

Wenplak: It Hearrenfean

Underdiel: 1500, 5000, 10.000 

meter, ploege-achterfolging*

Jorrit Bergsma: 
‘It wurdt in hiele moaie 

striid yn Sotsji.’
Bertedatum: 1 febrewaris 

1986 yn Aldeboarn
Wenplak: Aldeboarn
Underdiel: 5000, 10.000 

meter, ploege-achterfolging*

Marrit Leenstra: 
‘De 1000 en 1500 meter 

binne myn belangrykste 

ôfstannen. Ik hoopje noch in 

kear pike te kinnen yn Sotsji.’

Bertedatum: 10 maaie 

1989 yn Wikel
Wenplak: Wikel
Underdiel: 500, 1000, 1500 

meter, ploege-achterfolging*

Yvonne Nauta: 
‘Mei in noch flakkere race as by 

it EK kin ik yn Sotsji hooplik 

it puntsje op de i sette.’

Bertedatum: 21 febrewaris 

1991 yn Twellingea
Wenplak: Goaiïngea
Underdiel: 5.000 meter

Antoinette de Jong: 
‘Ik bin hiel benijd wat der by de 

Olympyske Spelen allegearre 

op my ôfkomme sil. Mar as 

ik riid, riid ik foar it heechst 

helbere. Wy sille sjen wat dat is.’

Bertedatum: 6 april 1995 

op It Hearrenfean
Wenplak: Rottum
Underdiel: 3000 meter, 

ploege-achterfolging*

Sjinkie Knegt: 
‘Ik ha de measte kânsen op 

de 1000 en 1500 meter. Ik 

gean der folle bak foar en 

dan mar sjen hoe’t it útpakt.’

Berteplak: 5 july 
1989 yn Bantegea
Wenplak: Bantegea

Daan Breeuwsma: 
‘Mei it ôflossingsteam geane 

wy foar in medalje. Dat 

is ek reëel as wy gewoan 

dogge wat wy kinne.’
Bertedatum: 29 desimber 

1987 op It Hearrenfean

Wenplak: Aldeboarn

Rianne de Vries: 
‘Ik bin der grutsk op dat 

ik mei it ôflossingsteam 

nei Sotsji ta mei.’
Bertedatum: 14 desimber 

1990 yn Lúnbert
Wenplak: Lúnbert

Doe’t dit artikel skreaun waard, 

wie noch net bekend wa fan 

‘e shorttrackers útkomt op 

hokker yndividuele ôfstân. It 

is wol wis dat de trije Friezen 

meidogge oan de ôflossing/relay.

De acht 
Fryske 

Olympiërs
REEDRIDEN LANGEBAAN

* De definitive ynfolling fan Team Nederlân foar de ploege-achterfolging 

wurdt trije dagen foar de wedstriid yn Sotsji bekend makke.

SHORTTRACKFryske Olympiërs 
op jacht nei goud
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Brune 

woestelingen

Wylde kij helpe It Fryske Gea
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Asto in bist wêze soest, watfoar bist soe dat dan wêze? In stoere 
liuw, in wize skyldpod, in slûchslimme foks… Hast dit altyd al 
ris witte wollen? Dan is dizze app wat foar dy. Meitsje in foto 
fan dysels, smyt him troch de ‘What kind of animal are you’ 
scan en ûntdek op hokker bist asto it measte likest. En ast dan 
dochs dwaande bist, is it fansels wol sa leuk om ek dyn freonen te 
analysearjen! 

Net frjemd opsjen asto op strjitte ynienen in megagrutte hin, bear of tiger tsjin 
it liif rinst. Dy kâns is nammentlik bêst grut! Hast al ris fan Kigurumi heard? 
Kigurumi is Japansk foar ‘doch in knuffel oan’. En dat is presiis wat de minsken 
yn Japan al in skoftke dogge. It is dêr in grutte hype om in Kigurumu oan te 
dwaan, oftewol, in onesie of one piece yn ‘e foarm fan in bistepak. En nee, it 
is net de bedoeling datst it pak allinne thús op ‘e bank foar de televyzje oan 
hast. Do giest gewoan nei skoalle yn it bistepak, of, better noch, nei feestjes. 
Krekt lykas oare hypes is ek dizze hype nei Nederlân oerflein. Winkels lykas de 
Primark hingje fol mei pakken yn de meast grappige bistefoarmen. Dus sikest 
noch in dresscode foar in temafeest? Try Kigurumi!

Gadgets

Bisteftich leuk binne se! De tablethoezen 
fan Tabzoo. Do kinst dyn tablet feilich yn 

dizze fleurige, skokbrekkende hoezen stopje. En wolst 
dyn tablet brûke? Dan kinst him gewoan rjochtop 
sette tusken de tosken fan dyn favorite bist. Giest foar 
de skattige panda, de grappige krokodil of miskien 
dochs foar in gefaarlike tiger of liuw?

It merk Kenzo 
begûn der mei, 
mar ûndertusken 
sjochst se oeral. 
Tigers! Mei dizze 
gefaarlike jagers 
op dyn trui bisto 
hielendal hip!

Bisten en natuer

Party Animals
Roar!

In ko as natuerbehearder

Dy brune woestelingen, dat binne Skotske 

heechlanners. Se wurde troch de natuer-

beskermings organisaasje It Fryske Gea 

ynset as natuerbehearder. De kij mei it 

dikke pak klean oan helpe de boskwachter. 

It binne noch reedlik ‘wylde’ bisten, 

dy’t harsels it hiele jier troch goed rêde 

kinne. As it bot friest en der in fikse 

laach snie leit, wurde se beskerme troch 

harren dikke facht. Se klauwe it fretten 

ûnder de snie wei en pakke tûken.

Fan alles op it menu

De healwylde joekels frette wat ús swart-

wite molkkij net ha wolle. Behalve gers en 

planten ite se ek hiel graach jonge twiichjes 

(twijgjes), tûken en blêden fan popels 

(populieren), bjirken (berken), essen en oare 

sêfte beamsoarten. Sadwaande groeie de 

bosken net ticht. It Fryske Gea wol graach 

dat der ljocht yn ’e bosken komt. Dan kin 

der ûnder de beammen wer fan alles groeie. 

Sûnder sinneljocht wol dat net. Yn in hiel 

tsjuster bosk oerlibje folle minder plante- en 

ynsektesoarten. Ljocht soarget foar libben.

Oare grutte grazers

Eins binne Skotske heechlanners dus 

assistint-natuer behear ders. Der binne 

trouwens wol mear bisten mei dy funksje. 

Ek wylde hynders of Galloway-kij wurde 

ynset. Ek dy helpe de boskwachter by 

it ferwiderjen fan tefolle begroeiïng.

Do en de ko: gefaarlik?!

Stel, do komst by it kuierjen sa’n enoarm bist tsjin. Of, brrrr, it meunster leit midden op dyn paad. Hoe gefaarlik is 

dat? Meastal hielendal net. Rin der rêstich omhinne. Fansels net aaie en net gek dwaan. O ja, as sa’n ko in kealtsje 

by har hat, moatst wat ekstra foarsichtich wêze. Gewoan mei in noch gruttere bocht der omhinne rinne. Simpel.

Hasto wolris yn in 

natuergebiet kuiere? En dêr 

fan dy aparte kij sjoen? 

Ja, presiis, fan dy brune 

woestelingen mei lang 

hier foar de eagen. 

Wat dogge dy dêr? Wêrom 

rinne dêr gjin gewoane 

swart-wite, Fryske kij?

Bisto skerp, fluch en aventuer-
lik? Dan is dit spultsje wat foar 
dy! By it kaartspul Jungle Speed 
besikest om sa fluch mooglik 
dyn kaarten kwyt te reitsjen 
troch as earste de totem te pak-
ken. Hâld dyn neils (nagels) 
koart en soargje derfoar dat der 
neat op tafel stiet, want as de 
totem pakt wurde moat, komt 
dyn oerynstinkt boppe!

Jungle Speed

In jierdeifeestje of jûntsje mei 
freonen wurdt bearegesellich 
mei Party Animals. Mei dit 
kaartspul bist net allinne 
sels in bist mei in eigen lûd, 
mar moatst ek it lûd fan 
oaren neidwaan. Do riedst 
it al, dat kin fansels net oars 
as hilarysk wurde, want mei 
Party Animals komme de 
gekste lûden op tafel.

What kind of animal are you?

Doch in knuffel oan

Tabzoo
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Nijs út ‘e bistewrâld 
Fladderjende flinters

2013 wie in topjier foar flinters op 
Skiermûntseach. Flintertellers telden 
mear flinters as oare jierren. De 
tellers wienen foaral bliid mei it tal 
dúnparlemoerflinters. Dy flinter stiet 
op de Reade List fan bedrige bistesoarten 
yn Nederlân. It bist hat dúnfioeltsjes 
nedich om aaien op te lizzen. Mar dy 
blomkes bloeie hjir hieltyd minder. Dêrom 
sakke it oantal dúnparlemoerflinters 
sûnt 1950. Op Skiermûntseach ha 
natuerorganisaasjes derfoar soarge dat 
it dúnfioeltsje wer groeie kin. Dat – en in 
droege winter – soarge foar in suksesfol 
flinterjier.

Guozzepleach
Dikke kâns datsto wolris in goes (gans) 
sjoen hast. Wy hawwe op it stuit in hiel 
soad fan dy bisten. Sa’n soad, dat it in 
pleach is. Foaral boeren fine it ferskriklik 
as der in kloft guozzen op har lân sit. 
Se frette it gers op en dan ha de kij neat 
mear. Boppedat: in ko hâldt net fan gers 
dat ûnderskiten is troch guozzen! No 
moatte boeren foer keapje foar har fee. 
Dat kostet in hiel soad jild. Dochs komt it 
ek wol in bytsje troch de boeren dat al dy 
guozzen hjir binne. Troch it grutskalich 
donggebrûk (mestgebruik) yn de lânbou, 
sit der tsjintwurdich mear aaiwyt (eiwit) 
yn it gers. En dat lûkt foaral skiere guozzen 
oan en dy bliuwe hjir it hiele jier.   

Wolkom thús, otter 
De otter. Hy wie al in skoftke útstoarn 
yn Nederlân. De lêste otter waard yn 1989 
deariden. Mar no – 25 jier letter – is de 
otter werom yn Fryslân. Yn natuergebiet 
De Alde Feanen. Hoe’t dat kin? Omdat 
it wetter folle skjinner is. En omdat 
natuergebieten better op elkoar oanslute. 
De otter kaam trouwens net samar 
werom. Se hawwe in pear otters út 
Tsjechië útset en dy hawwe wer jongen 
krigen. No giet it dus wer goed mei dizze 
fiskiter.

Stille greide  
It sjongende lûd fan in greidefûgel makket 
ús bliid. Dochs wurdt it hieltyd stiller 
yn it fjild. Wy hearre it sjongen fan de 
skriezen (grutto’s), tsjirken (tureluurs) en 
ljippen (kivieten) net safolle mear. Hoe’t 
dat komt? Troch de lânbou en de race om 
mear molke te produsearjen. Om’t boeren 
it lân yntinsyf brûke, moat it grûnwetter 
omleech, want oars kinne de swiere 
masines net oer it lân ride. Dêrtroch sitte 
wjirms – in lekker fûgelhapke – djip yn 
‘e grûn. Greidefûgels kinne der dan net 
bykomme. En dus ha se gjin fretten. 

Mear seehûnen
Der libje hieltyd mear seehûnen yn 
Fryslân. Yn de Waadsee swimme twa 
soarten: de gewoane seehûn en de grize 
seehûn. Foaral dat lêste bist is bysûnder. 
De grize seehûn libbe hjir yn de foarige 
iistiid, mar ferdwûn om’t minsken it bist 
deamakken. Sûnt de jierren njoggentich 
is er werom. Yn 2002 stoar hast de helte 
fan alle seehûnen troch it seehûnefirus. 
Mar de populaasje naam fansels wer 
ta. No is it oantal dus wer op peil. En 
groeiende!
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De natuer feroaret ivich en altyd. 

Soms komt dat troch de minsken. 

Soms docht de natuer it sels. De 

Fryske natuer feroaret ek. En dat 

hat ynfloed op bisten. Posityf én 

negatyf. Wolst witte wat der de lêste 

tiid feroare is? Bestudearje de kaart! 

SKIERE GUOZZEN BINNE IN PLEACH

DE OTTER IS WER WEROM!
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Ik haw in freon
dy’t altyd nei my lústert.
In leave freon
dy’t der altyd foar my is.
Dy’t trou op my wachtet
as ik fuort bin 
en ik op dy mominten
sa ferskriklik mis.

Hy treast my as ik fertriet ha,
is bliid as ik fleurich bin.
Altyd yn foar nije plannen,
noait hat er in min sin.

In skat dy ’t ik by tafal fûn,
myn freon, myn alles:
myn alderleafste hûn!

Auck Peanstra

18 1918 19

Y
llustraasje: Lilo

Johannes Landheer (14) en Hindrik van der Boon (14) binne der 

wis fan. Sy wolle letter boer wurde. Fuort út skoalle wei strûpe 

se de klean út en dogge de overal oan. De treddejiers learlingen 

fan CSG Liudger yn Burgum binne it oer ien ding iens: ‘Wy 

wurkje leaver bûten as dat wy binnen húswurk meitsje.’

‘Wy wurde 
letter boer’

Melkkij Johannes wennet mei syn heit en mem en twa suskes yn Warten. Dêr ha se in pleats mei 55 melkkij 
en 30 stik jongfee. ‘As lyts jonkje holp ik al mei yn ‘e stâl’, fertelt er. Tegearre mei syn heit makket Johannes 
plannen foar in nije lisboksstâl, sadat se yn ‘e takomst mear kij hawwe kinne. ‘Us kij steane no yn in Hollânske 
stâl, dat fyn ik eins folle moaier. Mar ast boer wêze wolst, moatst meigroeie. En dat betsjut in lisboksstâl.’

Ek Hindrik hat twa suskes en wennet mei syn heit en mem yn Noardburgum, dêr’t se 70 kij melke en 
sa’n 80 stik jongfee op stâl stean hawwe. In joekel fan in lisboksstâl. ‘Dit wurdt letter ek myn plakje’, 
wiist Hindrik grutsk. ‘Boer wêze is hurd wurkjen, mar neat oan it boerewurk stiet my tsjin.’

Lânbouskoalle Nei it Liudger wolle beide jonges nei de lânbouskoalle. Se ha der no al sin oan. 
Hindrik: ‘Op staazje wol ik yn Amearika of Kanada sjen hoe’t it dêr op sa’n megabedriuw om en ta giet.’ 
Dat liket Johannes ek wol wat. En tafallich ha beide jonges famylje yn Kanada, dus it tripke giet hoe dan ek 
troch. En sels buorkje yn it bûtenlân? Beide jonges skodzje de holle. ‘No nee, wy bliuwe leaver yn Fryslân.’

Tekst en byld: N
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Fleurich wurde fan Happy 
Dipje? Min sin? Surf gau nei 24hoursofhappy.com. Dêr fynst de fideoklip 
fan Happy, de dikke fette hit fan Pharrell Williams. It is gjin gewoane klip, 
want hy duorret 24 oeren. Happy is mar leafst 360 kear te hearren. Op de 
bylden sjochst allegearre dûnsjende, sjongende en blide minsken. Pharrell 
sels is tolve kear yn de klip te sjen en der sitte ek oare bekende artysten yn. 
Om dy allegearre te spotten sitst wol efkes achter dyn skerm, 24 oeren dus. 
Ast dêr net happy fan wurdst...

Konkurrinsje foar WhatsApp 
WhatsApp krijt konkurrinsje. KPN en Vodafone geane de striid oan en komme 
mei in eigen online berjochte-app. Dy fan Vodafone hjit Message Plus en waard 
yn desimber lansearre. KPN seit no dat sy yn 2014 mei in eigen berjochtetsjinst 
komme. Brûkers kinne mei de nije apps berjochten, foto’s en fideo’s ferstjoere. 
Ek groepsgesprekken binne mooglik. Apps lykas WhatsApp, Viber en Facebook 
Messenger krije dus konkurrinsje fan dizze telekombedriuwen. De fraach is oft 
WhatsApp noch yn te heljen is. Dy app stiet op 85% fan alle smartphones yn ús 
lân. Soesto WhatsApp ynleverje foar in berjochte-app fan dyn provider?

Noch in Nederlanner yn Game of Thrones 
Kensto Michiel Huisman ek? Miskien fan syn rollen yn Costa en 
Zwartboek? Yn elk gefal, hy wennet no alwer jierren yn Amearika. En dêr 
hat de Nederlânske akteur no in superklus te pakken: in fêste rol yn it fiifde 
seizoen fan Game of Thrones! Dy megapopulêre searje wurdt yn Nederlân 
útstjoerd troch RTL 5. It twadde seizoen begûn hjir yn jannewaris. Michiel 
Huisman is trouwens ek al te sjen yn it fjirde seizoen. Dêryn ferfangt er in 
oare akteur. Ek Carice van Houten hat in rol yn Game of Thrones.

Te leuk om te ûntskoatteljen
Huh, watte? Untskoattelje? Ja, ûntskoattelje ja, dat is Frysk foar ‘ontgrendelen’. Wy 
hawwe in app fûn dy’t wat moais makket fan dyn lockscreen. Te leuk om te 
‘ontgrendelen’ dus. De app Amazing Lock Screen makket in kollaazje fan dyn 
albumcovers en foto’s. Dy kollaazje kinst dêrnei ynstelle as lockscreenachtergrûn. 
Alle kearen datst dyn mobyl ûntskoattelest, sjochst dus dy machtige kollaazje. Sa 
kinst lekker faak nei dyn lover, freonen of famylje sjen. Of nei dyn húsbist, dat kin 
fansels ek!  

Fergees muzyk streame   
Fia Spotify kinst no ek fergees muzyk streame op dyn mobyl en tablet. Handich! 
Dat fûnen mear minsken: de Spotify-app waard neidat dit nijs bekend makke 
waard, fjouwer kear safolle download as foarhinne. Muzyk wie earder ek al fergees 
te streamen op Spotify, mar dat koe allinne op desktop kompjûters. Foar mobile 
apparatuer moastest alle moannen tsien euro betelje. No is dat dus ek fergees. Moai 
sa, kinne wy lekker nei muzyk lústerje, op alle apparaten! O ja, ien neidieltsje: brûkers 
fan de fergese ferzjes krije tusken nûmers troch wol advertinsjes te hearren. No ja, dat 
akseptearje wy graach. Dochs?


