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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,
Klean oppimpe, leuke foto’s pleatse op Instagram en in poef breidzje. 
Leuk hear, al dy hippe aktiviteiten, mar se kostje sa’n soad tiid. Hasto dat 
ek? Datst eins mear dwaan wolst as datst kinst? Gjin noed! Hjir is LinKk. 
Even in skoftke foar dysels tusken al dy trendy aktiviteiten. Lekker lêze, 
mear wurdt der net fan dy ferwachte. Mar dan wol wer oer trends. Want 
dat is it tema fan dit tydskrift. 

Witsto al wat de nijste trends op it gebiet fan klean binne? Nee? 
Blêdzje gau troch nei side 10 en 11. Dan bist wer hielendal up to date 
en witst teminsten watst oan ha moatst fan ‘t simmer... Us klean wurde 
trouwens net altyd ûnder goede omstannichheden makke. Soms wurkje 
de tekstylarbeiders, dy’t ús spikerbroeken meitsje, op hiele gefaarlike 
plakken. Ek dat is in trend, dêr’t wy ús bewust fan wurde moatte. 
Miskien moatte wy gewoan wat mear jild útjaan oan ‘skjinne’ klean. In 
goed ding fansels. Wolst mear lêze oer earlike klean? Dat kin op side 6 en 
7. En dan is der fansels ús gadgetrubryk. Dêryn fynst dit kear de trends 
ûnder de trends. Snapst it noch? Nee? No, blêdzje dan mar gewoan troch 
nei side 15. 

Fierder yn dizze LinKk: mar leafst trije ynterviews, in koart ferhaal, de 
F-terside en noch folle mear. In protte lêswille!

Marrit de Schiffart

PS No worries, soms binne minsken dy’t har neat oanlûke fan al dy trends it alderleukst!

Nûmer 5
jiergong 14 
april 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
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In wierheid as in ko
It komt der net op oan hoe âld men is, mar hoe’t men âld is. 
(Het maakt niet uit hoe oud je bent, maar wel hoe je oud bent.) folgje LinKk magazine online

•  Ademnood – Marion van de Coolwijk

• Klem – Mel Wallis de Vries

• Moordvrienden – Natasza Tardio

•  No Deal – Elle van den Bogaart

• Rosa in New York – Francine Oomen

Tûzenen en tûzenen jongeren liezen dit skoaljier wer 

boeken foar de Prijs van de Jonge Jury 2014. Oant en mei 

maart koenen se harren stim útbringe op har favorite 

jeugdboek. De stimmen binne teld en de fiif boeken mei 

de measte stimmen waarden nominearre foar de priis. 

Dit binne se: 

Op 16 april 2014 wurdt bekend makke wa’t de Prijs 

van de Jonge Jury 2014 wint. Hast ien fan dizze fiif 

boeken noch net lêzen? Gau dwaan, want neffens dyn 

leeftiidsgenoaten binne it machtige ferhalen. In protte 

lêswille!

Ynhâld en LinKke Saken
Nijtsjes foar en oer skoallen

Shantay is Jill yn SpangaS
Ynterview mei haadrolspylster SpangaS

Made in Bangladesh
Draachsto ‘skjinne’ klean?

Fan selfies en cijfergooien
Koart ferhaal

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren

Olympysk kampioen Jorrit Bergsma
Ynterview mei goudenplakwinner

Hiphopfamkes
Comenius giet foar hiphopbeker

Wolkom yn hightech Hollywood
Stjerren en harren gadgets 

De fuotbaldream fan Pelé van Anholt
Ynterview mei de SC Heerenveen-spiler

Gadgets 
De trends ûnder de trends

Moade
Poëzy 

F-terside
Oer games, apps, muzyk en films

1.  Sneeuwwitje en de zeven dwergen

2.  Belle en het Beest

3.  De Leeuwenkoning

TOP 3 Disney hat hiel wat films makke. 

De earste Disneyfilm kaam al yn 

1937 út! Sûnt dy tiid kaam de 

studio mei hûnderten films. Dit 

binne de moaiste trije:

sintrum meartaligens

Gearwurkje, alles út dyn fakmanskip helje en 
kreative oplossingen betinke. Dat is meidwaan 
oan de Junior VakkanjerWedstrijden foar tredde- 
en fjirdejiers vmbo’ers. En ast dan de regiofinales 
troch bist, dan wolst ek de lanlike finale winne 
fansels! No, dat is Camiel Vriesema net slagge, mar 
hy waard wol tredde! De finale waard ein maart 
holden yn de Fokker Terminal yn Den Haach. 
Yn de kategory ynstallaasjetechnyk prestearre 
de techneut fan it Dockinga College út Dokkum 
poerbêst. En dat smiet dus in tredde plak op! En 
in foto mei minister Jet Bussemaker. Lokwinske 
Camiel!   

Dockinga tredde 

by finale Junior 

Vakkanjers 

boeken
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Tekst: A
tsje de V

ries, byld: A
nnem

ieke van der Togt 

Is it te kombinearjen mei skoalle?
‘Ja! Ik ha de oplieding yn Ljouwert ien jier dien, mar dêrnei ferhuze 
ik nei Almere. Dêr bin ik op ’e nij begûn mei in soartgelikense 
oplieding. Ik sit no yn it twadde jier. Ik mis wolris wat lessen, 
want foar SpangaS filmje wy in pear moanne achterelkoar. Dat 
binne dan fiif dagen yn ‘e wike, fan acht oere moarns oant seis 
oere jûns. Op skoalle begripe se gelokkich dat ik sa’n kâns gripe 
moat. Ik helje dêrom letter wat lessen yn of krij oare opdrachten. 
Op skoalle lear ik in hiel soad, mar op de set eins noch folle mear.’

Hoe sjocht dyn takomst derút?
‘Ik meitsje dizze oplieding earst ôf. Dêrnei wol ik nei it HBO. Ik 
fyn it belangryk om in ‘back-up-plan’ te hawwen. Dêrom wol ik 
aanst nei de PABO. Dan kin ik letter altyd noch juf wurde. Dizze 
rol yn SpangaS krige ik frij maklik, mar meastal is it hiel dreech 
om wurk te finen as aktrise. Der binne net sa’n soad rollen. Soms 
bin ik ek gewoan krekt net wat se sykje. Ik tink dan ek noch faak 
oan dy bekende akteur dy’t yn it begjin santjin audysjes dwaan 
moast en no oan de top sit. Ik moat gewoan trochsette dus!’

Wêr dreamsto fan?
‘Ik ha no ûnderfining mei toaniel en televyzje en fyn televyzje it 
leukst. Foar televyzje moatst ‘lytser’ aktearje, dat fyn ik moai. En 
it systeem fan filmjen mei meardere kamera’s fyn ik ynteressant. 
In rol yn in film liket my trouwens ek geweldich! Op dit stuit fyn 
ik it super om te aktearjen, mar miskien fyn ik oer in pear jier 
wat oars wol moaier. Dêrom wol ik ek graach fierder leare. Mar 
wat ik yn de takomst ek doch, ik sil altyd aktearjen bliuwe, it is 
fierstente leuk om der mei op te hâlden!’

SpangaS is alle dagen om 19.00 

oere te sjen op Zapp. Leuke ynfo, 

previews en oare ekstraatsjes oer de 

searje fynst op www.spangas.nl.

Shantay 
yn it koart:

Echt, nei ien audysje al sa’n fette rol?!
‘No ja, it wienen twa audysjes… De earste gie net goed, de twadde 
gie better. Dêrnei tocht ik dat der miskien wol in lyts kânske yn siet. 
Doe’t se my in pear dagen letter bellen, wie ik fansels hystearysk! 
Ek om’t ik yn in ynterview mei in bekende Nederlanner ris lêzen 
hie dat hy santjin audysjes dwaan moast foardat er syn earste rol 
hie. Dat siet hieltyd yn myn achterholle, dêrom hie ik foarôf net 
te hege ferwachtingen.’

Sûnt novimber bist ynienen alle dagen op televyzje en folgje
350.000 minsken de aventoeren fan Jill! Likest op har?
‘In bytsje wol, wy binne beide hiel spontaan en huppelje fleurich 
rûn. Jill kin absolút net oer rabjen (roddelen) en dêr ha ik ek in 
hekel oan. Fierder binne wy hiel ferskillend. Op de set krij ik altyd 
kleurige klean oan en sit myn hier faak los. Sels draach ik faak 
donkere kleuren en myn hier sit hast altyd fêst. Jill is ek gek op 
hynders. Ik fyn it machtich dat ik hynsteride mei foar de searje, 
mar fierder bin ik net sa’n hyndergek.’

Dat se letter aktrise wurde soe, wist se eins altyd al. Dochs 

die se dêr noait net sa’n soad mei. Se hie wat rollen yn 

skoaltoanielstikken, mar dat wie it dan wol. Dochs die se nei 

it VMBO-TL de oplieding SCW-Theater oan de Friese Poort yn 

Ljouwert. Dat fûn se in eyeopener, mar de eagen giene pas echt 

fier, fierder, fierst iepen doe’t se belle waard troch SpangaS. 

En no spilet Shantay Stern de rol fan Jill van der Geest.

•   berne op 12 febrewaris 1995 yn 
Tilburg

•   ferhuze nei Fryslân doe’t se 9 wie
•   hat in broerke fan 13 en in sus fan 21
•   siet op basisskoalle De Skeakel yn 

Seisbierrum 
•   die dêrnei  VMBO-TL op it Anna 

Maria van Schurman yn Frjentsjer
•  folge doe in jier SCW-Theater yn 

Ljouwert 
•   wennet no mei har heit yn Almere 
•   folget de oplieding Kunst & Cultuur

Shantay 
yn it koart:

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
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Shantay 
is Jill yn 
SpangaS

Shantay 
Jill  

SpangaS
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Tekst: M
arrit de Schiffart, byld: Schone K

leren C
am

pagne

 Fenna Hoekstra  13 jier  Grou 
Ik fyn it in lestige stelling. Dy minsken wurkje ûnder fer-
skriklike omstannichheden. Mar as se gjin wurk ha, krije 
se gjin jild. En dan kinne se gjin iten keapje. Dêr hawwe se 
ek neat oan. It is fansels hiel sneu dat it sa moat. Wy Neder-
lanners meie wol wat mear jild betelje foar klean. Wy binne 
hiel sunich en wolle noait tefolle útjaan. As wy krekt wat 
mear betelje, krije de minsken yn Bangladesh ek wat mear 
betelle. Dêrtroch besteegje se ek wer mear jild. Mei dat jild 
kinne dan wer bettere fabriken boud wurde. Dan stoarte se 
net mear yn!
 

 Christian Bouius  14 jier  It Hearrenfean 
Klean hoege om my net beslist goedkeap te wêzen. Sterker 
noch, ik keapje eins gjin goedkeape klean. Ik fyn wol dat se 
makke wurde moatte ûnder feilige omstannichheden, foar 
in earlike priis. Ik fyn it hiel slim wat der yn Bangladesh 
bard is. Dat gebou hie krekt wat steviger wêze moatten. 
Soms wurde klean makke troch bern, dat fyn ik hielendal 
ferskriklik. Bern moatte gewoan lekker bûten boartsje.

 Fenna Brouwer  13 jier  Akkrum 
Ik fyn dat klean op in earlike manier makke wurde moatte. 
Mar ik fyn it ek moai as klean goedkeap binne. Ik ha as ‘tie-
ner’ net safolle jild. En dan wolst graach goedkeap klean 
keapje. As ik nei de winkel gean, tsjek ik net op it labeltsje 
wêr’t de klean weikomme. Ik fyn dat der yn Nederlân folle 
mear oandacht bestege wurde moat oan hoe’t klean makke 
wurde. Wy witte dochs net wat der yn dy fiere lannen bard? 

 Tommy Wang  14 jier  It Hearrenfean 
Dit is in drege stelling! Ik fyn it wol begrutlik foar dy mins-
ken dat se klean meitsje moatte ûnder gefaarlike omstan-
nichheden. Ik fyn dat wy dêr wol wat oan dwaan moatte. 
Dêrom binne aksjes as Serious Request en Giro 555 foar 
de Filipinen ek sa belangryk. Dêrmei helpe wy minsken yn 
earme lannen.

 Daan van Duijn  13 jier  Nes 
Ik bin it net iens mei de stelling. It giet my derom dat klean 
moai binne. En fan goede kwaliteit. Ik sjoch noait op it la-

beltsje wêr’t klean weikomme. Dat kin my eins 
neat skele. Ik ha wol respekt foar de 

minsken yn Bangladesh dy’t klean 
meitsje. Se wurde 
min behannele en 
krije mar in bytsje 

lean. Eins meitsje se 
dy klean mei gefaar 
foar eigen libben. 
Dat fyn ik freeslik!

•  Kleanfabriken hawwe faak gjin needútgongen. 
 Of de needútgongen sitte op ’t slot.
•  Sina is de grutste kleanleveransier foar Europeeske 

winkels.
  Dêrnei folgje Turkije, Bangladesh en Yndia.
•  Arbeiders yn kleanfabriken wurkje faak 70 oant 80 oeren 

yn ’e wike. Dan fertsjinje se noch te min jild om fan te 
libjen. 

•  Der is (noch) gjin ien kleanmerk dat 100% ‘skjin’ is. 
•  Lês mear oer dit ûnderwerp op: www.schonekleren.nl. 

Hast al ris op it labeltsje fan dyn 

spikerbroek of  T-shirt sjoen? Wêr 

waard it makke? Made in China, 

Italië of Bangladesh? Yn guon 

lannen wurde klean ûnder hiele 

gefaarlike omstannichheden 

makke. Yn Bangladesh bygelyks. 

Dêr wurkje arbeiders soms mei 

gefaar foar eigen libben oan ús 

T-shirts. Foar 20 sinten yn ‘e oere! 

Allinnich mar omdat wy sa nedich 

goedkeape klean hawwe wolle...

De lêste jierren kamen winkels as Primark, Zara, H&M, Coolcat en Man-
go negatyf yn it nijs. Harren klean soenen net ûnder goede omstannich-
heden makke wurde. Yn april stoarte yn Bangladesh in grut gebou mei 
alderhande kleanfabrykjes yn. Der foelen mear as 1200 (!) deaden. Ek 
winkelketens yn Nederlân kochten klean by dizze fabrykjes. De fraach 
is fansels oft dizze winkels wol witte dat harren produkten ûnder sokke 
minne omstannichheden makke wurde. Nei it ûngelok waard it ‘Bangla-
desh Safety Accord’ opsteld. Dat is in list mei mear as 1500 fabriken. Yn 
dy fabriken moatte de omstannichheden ferbettere wurde. Winkels dy’t 
it akkoart ûndertekenje, wurkje dêr oan mei. In hiele soad Nederlânske 
bedriuwen ha al tekene, lykas V&D, WE, Zeeman, O’Neill en G-Star.

W
EE

TS
JE

S

It kin my neat skele hoe’t klean makke 
wurde, as se mar goedkeap binne. Dizze stelling leinen wy foar 

oan twaddeklassers fan OSG 
Sevenwolden op It Hearrenfean. 
En eh, wat soesto sels antwurdzje? 



Tekst: Jelle B
angm

a

Silvia hâldt har mobyl mei in strakke earm fan har ôf. 
Se krult de lippen en knipt. Gau besjocht se it 
resultaat: jakkes, wat in nep, nochris. En se moat foar 
de oare muorre stean, want dy boeken op ‘e 
achtergrûn, dat kin werklik net. Aanst tinke se noch 
dat se in ‘study’ is. Sil se in stikje fan Justin – she 
loves him – sjen litte? Of is Bieber ‘out’ en kin dat net 
mear? Silvia twivelet, miskien is in neutrale 
achtergrûn it alderbêste. It giet úteinlik om har. 
Tolve selfies fierder, en mei kramp yn ‘e earm, is se 
eins noch net tefreden, mar ja. No moat dy foto aanst 
op Twitter @cijfergooien en dan moat se ôfwachtsje…

Anouk docht it geregeld. Se sei: ‘Moatst ek ris dwaan!’
‘Wêrom?’ 
‘Wolsto net witte hoe’t oaren oer dy tinke, hoe’t 
oaren dy sjogge, hoefolle likes ast krijst?’
‘Ik wit net… jouwe se dy dan in sifer?’ 
‘Dat wol dochs elkenien? Ik krij soms wol mear as 
fyftich reaksjes. Hartstikke leuk. Ja, der sit ek wolris 
in klier tusken, mar dat nim ik net serieus. Sjoch, ik 
wie froeger bêst wol ûnwis oer myn uterlik, dat 
witsto ek wol. Mar as ik no safolle positive reaksjes 
krij, dan leau ik it wol…’
Silvia hie letter stikem op Instagram sjoen en ek 
Anouk har foto oanklikt. Ja, se krige bêst wol hege 
sifers. Se wie daliks sels begûn te twiveljen. Hoe 
soenen oaren hár eins fine? Har heit seit altyd dat se 
de knapste meid fan Fryslân is, mar dy man spoart 
net. Dy fynt it freeslik dat sy safolle tiid oan sosjale 
media fergriemt. Mar ja, wat snapt dy derfan, hy sit 
net iens op Facebook.

De bel: Rick.
‘Do hjir?’
‘Ik haw dy appt, mar ik krige niks werom.’
‘Okee.’
‘Nee, net okee Silvy. Ik haw in kertier wachte, doe 
tocht ik: der is wat.’
‘Do tochtst dat ik bewusteleas of dea yn ‘e hûs lizze 
koe.’
‘Ja, weut ik veul. Reagearje dan ek even.’ 
‘Sorry, ik wie mei wat oars oan ‘e gong.’ Se sjocht Rick 
oan, dy lieverd. Hy is der altyd, al har hiele libben. 
Rick kin se fertrouwe, as in echt maatsje. 
By Rick kin se harsels wêze, hoecht se ek net knapper 
te wêzen as dat se is, dêr trapet Rick dochs net yn.
‘Komst der even yn?’ 

Rick sakket ûnderút yn ‘e stoel en slingeret syn lange 
skonken oer de leuning. ‘Wêr wiest sa drok mei dan? 
Alwer in repetysje?’
‘Neu…’ Silvia twivelet: sil se ‘t him fertelle fan Anouk 
en har selfie op @cijfergooien?
Lang duorret dy twivel net. ‘Wês ris earlik: hoe 
fynsto Anouk?’ Se sjocht Rick even hastich oan. 
‘Anouk… moadepopke, bytsje ferwend, ferslaafd oan 
likes.’ Rick is der gau klear mei.
Silvia laket even en sjocht wer nei Rick. Dy sjocht 
like ûnfersteurber as earst. 
‘Wêrom wolst dat witte?’ freget er.
Silvia lûkt oan ‘e skouders. ‘Fynst har net knap?’ 
Rick glimket even. ‘Ja, soms wol. As se har net sa ordi 
opmakket.’
‘Dus, fynst har wol knap. Hast dat wolris tsjin har 
sein?
‘Neu... moat dat dan?’
Silvia wifelet even, mar dan seit se: ‘Anouk is bêst 
wol ûnwis oer har uterlik.’ 
Rick laket: ‘Hat se lêst fan aknee, pûsten, 
skimmels…?’
‘Doch net sa flau. Asto har foto sjen soest op Twitter, 
op cijfergooien of sa, soest har dan like?’
‘Doch net sa belachlik’, ropt Rick en laket: ‘Sokken 
binne werklik wanhopich, dy’t dêr op sitte te 
wachtsjen!’ 
Silvia skrikt. Wanhopich seit er. Ja, Anouk miskien, 
mar sy net! 
‘Hoe knap fynsto my eins?’ freget Rick en syn eagen 
laitsje. ‘Dat hast ek noch noait sein.’ 
 ‘Ast ferkearing sikest, dan kinst lang sykje’, 
antwurdet Silvia.
‘Wy soenen bêst wol in knap steltsje wêze, seit ús 
mem.’ Rick laket. ‘Steltsje, sei se. O nee, setsje… ja, 
dat sei se… setsje.’
‘Sil ik in selfie fan it setsje meitsje’, freget Silvia en se 
grypt har mobyl. Se giet by Rick op ‘e leuning sitten 
en dy komt wat oerein sadat har hollen ticht byelkoar 
komme. Silvia krûpt him noch wat tichter oan – wat 
rûkt er lekker – strekt har earm en knipt. ‘Noch ien’, 
seit se daliks, want dit momint wol se noch wol even 
rekke.
Se besjogge beide de resultaten. ‘Ja, do bist bêst wol 
knap’, seit se dan en se laket him ta.
‘Dizze net op Facebook,’ seit Rick, ‘okee?’ 
‘Nee,’ seit Silvia, ‘dizze bliuwt fan ús tegearre.’ En 
wylst delete se har eigen selfie, bliid dat se der noch 
neat mei dien hat.
‘Dat like ik,’ bromt Rick, ‘hast ek kola?’ 

Fan selfies 
en cijfer-

gooien

98
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Silent Perfection stiet 
foar balâns. Alles moat 
klopje. Yn dizze trend 
sjogge wy in soad stre
pen en simpele linen. De 
haadkleuren binne swart 
en wyt mei in kleurak
sint. In hiel ferskil mei 
foarich seizoen, doe wie 
alles fel, feller, felst! No 
hawwe just de details in 
felle kleur. In tas, snea
kers of aksessoire. Ek it 
pak fynt syn comeback 
yn dizze trend. In soad 
cleane blûzen en shirts. 
Kwa spikerbroeken is 
sawol foar de manlju as 
froulju de grize washing 
hiel hot. En de ‘baggy
jeans’, in widere jeans 
mei oprôle boksen (pij
pen).

Yeah, it sintsje hat al lekker faak skynd. Sa krije wy fansels hieltyd mear sin 
yn ‘e simmer… Bisto ek sa benijd nei de nijste moadetrends? Hjir, yn dizze 
Trends special fan LinKk, lêsto oer alle must haves foar it nije seizoen! 

En de lêste trend hat in Afrikaansk 
tema. De trend bestiet út krêftige 
kleuren lykas oranje, Masaï read, 
grien en ierdetinten. Cultural 
Spirit bestiet út ferskillende stilen: 
hippys, gypsys, nomads, Ibiza. It mei 
allegear. De sieraden moatte opfalle: 
statement kettingen, grutte ringen 
en earmbannen. Foar de jonges learen 
bantsjes om ‘e pols. Fearren, franjes, 
it kin net gek genôch. De prints foar 
de trend binne tiger, safary, Aztec en 
Inca. Ek sjogge wy in soad Tie & Dye 
en Dip Dye foarbykommen. In spesjale 
fervetechnyk, wêrby’t klean yn in 
badsje mei ferve dompele wurde. Lange 
jurken en rokken foar de famkes. 
Stoere safarystyl foar de jonges. 

Moatst hawwe yn de 
simmer fan 2014

1.  Sneakers (running 
shoes, felle kleuren)

2. Happy socks
3. Baggy jeans
4. Zebraprint, legerprint
5. Strepen
6. Aksessoires yn felle kleuren
7. Grey denim (grize jeans)
8.  Statement ketting, 

learen earmbantsjes
9. Tie & Dye, Dip Dye 
10. Aztec en Incaprints

Sport Street

New Romantic

Cultural Spirit

Silent Perfection

De Sport Street is super hip en happening. In trend mei in soad enerzjy. Prints, felle kleuren, 
pop en streetart ynfloeden. By de dessins sjogge we in soad cartoonachtige prints mei 
humor. De zebraprint is dé print foar de simmer. Mar wy sjogge ek in soad legerdessins 
foarbykommen. Lekker stoer foar sawol jonges as famkes! In musthave is de sweatpants. 
En dan net dy’tst op ‘e bank drage 
soest, mar in super chille trendy 
sweatpants. De bomberjackjaskes 
silst in soad sjen, mar mei stip op 
nûmer ien steane de sneakers. Hoe 
feller, hoe better. En mei happy 
socks. Please gjin wite of grize 
sokken, better is om foar in gekke 
sok mei in fette print te kiezen.

Bist net sa fan it swart/wyt of foar dy felle kleuren? Dan 
is New Romantic in trend foar dy! It is wol foaral in trend 
foar famkes, mar wy sjogge ek de kleuren fan dizze trend 
foar jonges. Want New Romantic bestiet út in hiel soad 
pasteltinten en poeierkleuren. Wy sjogge in soad rôs, abricot 
en peachtinten. Mar wyt is de absolute haadkleur. New 
Romantic is in romantyske trend. Blommeprints, kant, 
transparant en ruches hearre hjir fansels hielendal by. Ek de 
chille broek sjochst by dizze trend. En de trui, licht breide 
truien. Kom mar op mei dat moaie waar!
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As bern hearde Jorrit Bergsma noait by de bêste reedriders. ‘Ik ried altyd 
yn ‘e middenmoat. Doe’t ik 15 wie, begûn ik maratons te riden. Dat fûn 
ik leuk en dêr wie ik ek goed yn. Dêrtroch bin ik ek in bettere reedrider 
wurden.’ Fjouwer jier lyn sleat Jorrit him oan by it team fan trainer Jillert 
Anema. Sûnt dy tiid hat er it langebaanriden wer oppikt. ‘De kombinaasje 
fan maraton en langebaan hat goed foar my west. Stadichoan begûn ik 
hieltyd better te riden op de langebaan. Dy dissipline leit my ek wol. Ik bin 
in technysk rider en ik kin goed allinne ride.’

Pykmominten
Jorrit pykte op it goede momint. Op de Olympyske Spelen wie er goed 
yn foarm. ‘Foarich jier hienen wy eins al in selde soarte seizoen draaid. 
In bytsje dy Olympyske tarieding.’ Dat pakte mei de wrâldtitel op de 10 
kilometer by it WK ôfstannen al goed út. ‘Dit jier ha wy itselde dien. Al 
moast ik fansels ek al pike op it kwalifikaasjetoernoai. Dêr moast ik my 
ommers pleatse foar de Spelen. Al dy pykmominten binne goed ferrûn.’ 

Jorrit Bergsma (28) kin weromsjen op in fantastysk 

seizoen. By de Olympyske Spelen yn Sochi wûn er it goud. 

Dêrmei fersloech er grutte favoryt Sven Kramer. ‘Ik ha 

my net dwaande holden mei Sven, ik konsintrearre my 

kompleet op myn eigen race. By sa’n wedstriid moatst 

ommers fan elkenien winne. Ik bin gewoan hiel bliid 

dat ik wûn ha en fan wa, dat makket my net út.’

Olympysk kampioen 10 kilometer

Jorrit Bergsma
Jorrit helle fertrouwen út syn races 
en murk dat er goed dwaande wie. 
‘Foaral nei de 10 kilometer op it kwali-
fikaasjetoernoai wist ik dat ik yn Sochi 
myn eigen race ride moast. Dat ik de 
wedstriid as in normale wedstriid 
benaderje moast. Al is dat fansels wol 
lestich, want it giet om de Olympyske 
Spelen! Ik wist dat, as ik myn uterste 
bêst die, net ien oan myn tiid komme 
soe. Dat wie ek sa.’

Op besite by de kening
Werom yn Nederlân folge in hektyske 
wike mei huldigingen en in besite oan 
de kening en keninginne. ‘Dat wie 
bysûnder. It wie moai om te merken 
dat sy échte reedriidleafhawwers binne. 
Se hawwe mei alle riders in praatsje
 makke. Kening Willem-Alexander fûn
 dat ik myn race knap riden hie. Hy 
sei ek noch dat er it bysûnder fûn
 om te sjen hoe hurd sa’n race eins giet.’

De farske kampioen fielt him net oars 
no’t er dy gouden medalje wûn hat. 
Jorrit: ‘Ik feroarje der sels net fan. Ik 
merk wol dat ik faker herkend wurdt. 
Troch bern bygelyks as ik Thialf ynstap. 
Dat is leuk!’

Jorrit Bergsma ried de World Cup Finale, 
syn lêste wedstriid fan it seizoen, op It 
Hearrenfean. ‘Thialf is myn thúsbaan. 
Dêr ha ik altyd traind. It fielt ek echt as 
in thúswedstriid. It publyk komt altyd 
massaal en is hiel entûsjast. It wie dan 
ek in feest om dêr de lêste wedstriid te 
riden. Ik wist dat ik eins allinne mar 
hoegde te finishjen om de wrâldbeker 

te winnen. It fielde 
goed om dat yn in 
útferkocht Thialf te 
dwaan.’
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wenplak : Aldeboarn

Bertedatum : 1 febrewaris 1986

Reedriidferiening : STG De Pinguïns

Oplieding : fytsemakker

Prestaasjes seizoen 2013/2014: 

Olympysk kampioen 10 km

Winner wrâldbeker 5/10 km
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Se binne obsessed troch dûnsjen, 

teminsten dat sizze se sels. En dêrom 

dogge Anne, Maxime, Isabella en Fabienne 

mei oan it NK hiphop fan de Olympic 

Moves. Se skreaunen in goreografy, 

kochten perfekte outfits en oefenen oant 

se net mear koenen. No de foarwedstriden 

yn Assen noch oerlibje en dan heal juny 

nei de finale yn it Olympysk Stadion fan 

Amsterdam. Want... dy hiphopbeker 

moat nei dizze twadde- en treddeklassers 

fan Comenius Zamenhof yn Ljouwert! 

HiphopfamkesHiphopfamkes

Jim nimme dy priis dochs 
wol mei nei Fryslân?
Isabella: ‘Pfff, dat wit ik net. Ik 
ha filmkes fan in jier lyn sjoen, dêr 
sieten hiele goede dielnimmers by. 
Mar wy binne ek goed, ik tocht net 
fuort fan: wy kinne wol ophâlde.’
Anne: ‘Wy binne mei ús fjouweren 
en alle winnende teams oant no ta 
wienen ek mei fjouwer of mear 
dûnsers.’
Menear Scheweer, de gymlearaar 
fan de fammen, hat der alle 
fertrouwen yn: ‘Dizze famkes ha 
in hiel soad talint en dogge der 
alles oan om dy finale te heljen.’

Alles?
Fabienne: ‘Wy oefenje in hiele 
prot te: yn ‘e pauze en foar en nei 
skoaltiid. Wy sette de wekker ier en 
betiid sadat wy foar skoaltiid noch 
efkes dûnsje kinne yn it gymlokaal.’
Maxime: ‘En wy wurde wolris in 
oerke útroastere, sadat wy oefenje 
kinne.’
Anne: ‘By de audysjes ha wy socht 
nei minsken dy’t de dissipline 
hawwe om sa’n soad te oefenjen.’
Isabella: ‘En nei minsken dy’t 
gewoan trochdûnsje, ek as se de 
moves net mear witte. Dat is hiel 
belangryk, stilstean kin echt net.’

Binne it yngewikkelde 
moves dan?
Maxime: ‘Dat falt wol wat ta, 
foaral foar de oaren, want dy sitte 
al hiel lang op dûnsles. Ik net, ik 
sit op fuotbal. Ik fûn it dan ek in 
hiele ferrassing dat ik troch de au-
dysjes kaam. Ik ha hiel lûd raasd 
doe’t ik hearde dat ik meidwaan 
mocht!’

Raze jim aanst ek, fan 
de senuwen en sa?
Isabella: ‘Ik wol, tink ik.’
Fabienne: ‘Ik ha faker oan dûns-
wedstriden meidien, ik bin wol 
wend oan senuwen.’
Anne: ‘Ik wen noait oan dy senu-
wen, de minuten foar de wedstriid 
fyn ik killing!’

Wy raze wol efkes mei, miskien 
helpt it: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiih, sukses froulju!

isabellaIsabella

fabiennefabienne

maximemaxime

AnneAnne
Guon stjerren binne krekt technyske 
eksperts. Sa ek Ashton Kutcher. Hy wit 

alles oer de lêste gadgets en ûntwikkelingen en is in 
echte nerd. Mar de measte stjerren komme net fierder 
as Facebook, Twitter en Instagram. Mear technyske 
feardichheden ha se net. Hindert ek neat, want sosjale 
media binne dochs it krusjaalst. Sûnder miljoenen 
folgers is it lestich om yn de top fan de entertainment-
yndustry te ferbliuwen. Reden genôch dus foar de Lady 
Gaga’s en Justin Biebers ûnder ús om altyd yn ‘e buert 
te wêzen fan telefoan of tablet. Se moatte de fans op ‘e 
hichte hâlde fia in foto of tweet. Mar dat is net de iennichste reden wêrom’t stjerren 
gek binne op gadgets. Soms is de apparatuer ek gewoan moai en wolle se pronkje mei 
harren pronkje. Efkes oan ‘e wrâld sjen litte hoe hip se binne...

Stjerren krije faak gadgets thús stjoerd. Bedriuwen hoopje 
sa mear produkten te ferkeapjen. As fans harren idoal 
sjogge mei in bepaalde gadget, wolle se it sels ek ha. Guon 
stjerren ferbine harsels oan bepaalde merken. Net omdat 
se no sa gek binne op de apparatuer, mar gewoan omdat it 
merk harren der grou foar betellet. Tink mar oan George 
Clooney en Matt Damon dy’t foarbykomme yn de reklames 
fan in bekende kofjemasine.
En dan binne der noch de stjerren dy’t sels in produkt 
nei har ferneame litte. Sa foarmen Apple en de Ierske 
rockband U2 yn 2004 in team. Se kamen mei de U2 iPod, 
kompleet mei hantekeningen fan de bandleden op de 
achterkant. Ek Dr. Dre hat syn eigen gadgets. Sterker noch, 
koptelefoanmerk Monster hat in hiele Dr. Dre kolleksje!

Starpower
Aktrise Anne Hathaway 

lústeret nei har favo muzyk 

fia in sjike koptelefoan.

Vanessa Hudgens – sjongeres, 

aktrise en model – pronket mei 

har hippe telefoanhoeske.

Justin Timberlake mei 

syn kameratas en iPad.
Miley Cyrus makkest bliid 

mei in iiskofje en in iPad.

Justin Bieber mei syn 

iPhone. Hy wurdt ek faak 

sjoen mei in koptelefoan.

Dr. Dre hat syn eigen kolleksje 

koptelefoans: Beats by Dr. Dre.

Ferskate stjerren binne 

fan fan dizze rôze tablet. 

Sa ek Selena Gomez.

Nerds

Tekst: M
arrit de Schiffartw

Wolkom yn hightech 
Hollywood!
Bekende stjerren hâlde fan gadgets. Oft it no is om harren 

drokke libben yn goede banen te lieden of om yn kontakt te 

bliuwen mei freonen of fans fia sosjale media, de bewenners 

fan Hollywood binne graach 24/7 berikber. Hartstikke 

handich dy hightech!



16 17

Pelé van 
Anholt

De 
fuotbaldream 

fan

Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: SC H
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Wa’t fan syn heit en mem de namme Pelé 
krijt, liket berne te wêzen foar in grutte 
fuotbalkarriêre. Pelé wie nammentlik 
de bynamme fan Edson Arantes do 
Nascimento, in Braziliaanske fuotballer 
dy’t trije kear it wrâldkampioenskip 
wûn. Neffens in soad fuotbalkenners is 
hy de bêste fuotballer dy’t der ea west 
hat. In bettere namme hienen syn heit 
en mem dan ek net betinke kinnen foar 
it lytse fuotballerke út Boalsert. Pelé 
laket: ‘Het grappige is dat niet mijn 
vader, maar mijn moeder deze naam 
heeft bedacht. Als baby schopte ik heel 

veel in haar buik, dus 
het kon niet anders of ik 
zou later een voetballer 
worden.’

Fan fan Ajax
Syn mem krige hie-
lendal gelyk, want as 
lyts jonkje is Pelé faak 
bûten in baltsje oan it 

Hy spilet al sûnt syn jeugd by SC Heerenveen; middenfjilder 

Pelé van Anholt (22) út Boalsert. As 11-jierrich jonkje waard er 

ûnder in wedstriid fan syn jeugdfuotbalklup CAB skoud troch 

de sportklup út It Hearrenfean. Tsjintwurdich stiet er altyd 

yn de basis fan it alvetal fan trainer Marco van Basten. ‘Hier 

droomde ik als klein jongetje van, maar het is wel hard werken.’

traapjen. As er by in wedstriid fan syn 
jeugdklup CAB selektearre wurdt foar 
de jeugd fan SC Heerenveen begjint syn 

grutte dream. ‘Mijn trainer vertelde 
het nieuws, maar pas toen ik een 

brief van SC Heerenveen kreeg, 
kon ik het geloven. Als 11-jarig 
jongetje was ik fan van Ajax, 

maar ik was maar wat trots 
op mijn Heerenveen-shirt.’ 
En no, presiis alve jier letter, 
spilet er noch alle wiken 
yn it pompeblêd-shirt. Mar 
lokket dat read mei wite 

Ajax-shirt stikem net altyd 
noch in bytsje? Pelé laket. ‘Ik 

wil eerst graag nog een aantal jaren in 
Nederland blijven om bij een topploeg 
te spelen. En of dat nou Ajax, Twente of 
Feyenoord is, dat maakt me niet zoveel 
uit. Daarna hoop ik op een ploeg in 
Engeland of Duitsland.’

Harsens prikelje
Pelé liket in dreamlibben te hawwen. 
Elke dei lekker fuotbalje en dêr ek noch 
jild mei fertsjinje. Mar it is hurd wurkjen, 
sa’n fuotbalkarriêre. ‘Ik heb er veel voor 
moeten laten in mijn jeugd. Ik had een 
strak trainingsschema en moest daar-
naast ook gewoon mijn huiswerk maken 
als ik thuiskwam. En toen ik wat ouder 
werd, kon ik niet altijd mee gaan stappen 
met mijn vrienden, omdat ik de volgen-
de dag moest trainen of een wedstrijd 
had. Toch had ik daar weinig moeite 
mee, want ik wist wat mijn doel 
was: topvoetballer worden.’ En 
wa’t tinkt dat Pelé tsjintwurdich 
lekker ûnderút sitte kin foar de 
televyzje as er thúskomt, hat 
it mis. ‘Ik ben net gestart met 
de opleiding Topsportmanage-
ment & Ondernemer schap. De 
lessen en colleges volg ik thuis 

online, dan kan ik 
het perfect combineren 
met het voetballen. Zo blijf ik toch 
mijn hersenen een beetje prikkelen’, 
knypeaget er.

De ultime beleanning
Yn de frije tiid dy’t der oerbliuwt mei 
Pelé graach game. Fansels hat er de 
fuotbalgame FIFA yn ‘e kast stean. Goed 
trije jier lyn siet er foar it earst sels 
as spiler yn de game. Der ferskynt in 
grutte smile op syn gesicht. ‘Dat was wel 
een gek gevoel ja, dat je je eigen naam 
opeens in dat rijtje ziet staan.’ De ultime 
beleanning foar it hurde wurk fan de 
ôfrûne alve jier? ‘Ik hoop dat de ultieme 
beloning dit seizoen plaatsing voor 
Europees voetbal is met SC Heerenveen. 
Daar gaan we voor.’

 

Kingsley 
Pelé van 
Anholt

Leeftyd:  
22 jierWenplak: 
BoalsertBêste fuotballer: Cristiano Ronaldo

Favorite muzyk: R&B en House
Moaiste goal:  tsjin  

Go Ahead Eagles 
 

op 30-11-2013
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Foto’s meitsje is hielendal fan 
no, ek do hast fêst Instagram 
op dyn telefoan. Alles wat 

leuk, moai of grappich is, lizze wy fêst. In moai 
filterke deroerhinne en voilá, diele mar! It 
leuke is dat minsken hieltyd kreativer wurde. Sa is der no wer in 
nije hype op sosjale media: optyllúzje (optillusie). Dat stiet foar 
optyske yllúzje en hâldt yn datst foto’s makkest wêrop’t dat wat 
grut is bygelyks lyts liket, of dat wat fierôf tichteby is. Ast dyn 
fantasy derop los litst, kinst de meast orizjinele foto’s meitsje! 
Dus... keep calm and snap on!Diesto dat froeger ek altyd? Fan dy kleurde 

freonskips earmbantsjes knoopje? No, helje 

dy knoop-skills dan mar wer út ‘e kast en 

gean dan mar wer gau oan ‘e slach, want 

fan ’t simmer kinst net genôch fan sokke 

fleurige earmbantsjes om ‘e pols hawwe! En 

boys tink derom: ek jim ûntkomme net oan 

dizze trend!

trends

Print Studio

Earmbantsjes binne hip, 
it leafst safolle mooglik 
en yn alderhande kleuren, 
foarmen en maten. En hoe 
leuk is it om se gewoan sels 
te meitsjen! Wat tinkst 
bygelyks fan in earmbân fan 
moerkes. Dûk yn jim heit syn 
arkbak (gereedschapskist) 
foar moerkes, freegje jim 
mem oft se noch wat fleurich 
kleurd tried, tou of lint hat 
en flechtsje mar!

Fleurige pols

Grappige selfkes, coole optyllúzjes en leuke 
snapshots, dyn telefoan stiet der fêst fol mei! 
Guon fan dyn foto’s binne miskien wol sá 
leuk wurden datst der graach in ôfdruk fan 
hawwe wolst. Stiet moai yn dyn fotoboek of op 
dyn keamer. No, dat kin! Der is nammentlik 
in app dy’t dat hiel maklik foar dy makket. 
Print Studio! Kies dyn favorite 
foto’s út, lit se op in leuk 
formaat ôfdrukke en se lizze 
binnen fiif dagen by dy yn ‘e 
brievebus!

Optyllúzje

Hasto der alris fan heard? Wearables? It is dit 
jier de nijste trend ûnder de gadgets. Do kinst se 
fergelykje mei dyn smartphone, allinne wurde 
wearables op it lichem droegen. In foarbyld is 
in smartwatch. In horloazje dat krekt likefolle 
funksjes hat as in smartphone. Of wat tinkst 
fan de Google Glasses. Dat is in draachbere 
kompjûter yn ‘e foarm fan in bril! Wy moatte 
der noch even op wachtsje, want se binne noch 
yn ûntwikkeling, mar wierskynlik leit dyn 
smartphone ynkoarten ûnder yn ‘e kast en rinne 
wy allegearre mei in super hightech bril op ús 
noas of horloazje om ús pols!

Wearables

Gadgets

Doch it lekker sels!
(Earmbân fan moerkes)
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Fairphone 
In protte fan ús mobyltsjes wurde makke yn Azië. Fan goedkeape 
materialen en troch goedkeape arbeiders. Dy arbeiders wurkje soms 
ûnder ferskriklike omstannichheden. Allinnich mar omdat wy sa 
nedich in goedkeape mobyl hawwe moatte! De Nederlanner Bas 
van Abel fûn dat net goed. En dus ûntwikkele er in earlike telefoan: 
de Fairphone. Dy smartphone wurdt makke mei tin en kobalt út 
‘konfliktfrije’ minen (mijnen) en ynelkoar set troch Sjinezen dy’t mear 

fertsjinje as gebrûklik en wurkje ûnder goede omstannichheden. In duorsume telefoan dus, goed foar 
minske en miljeu! Kinne wy belje mei in suver gewisse (geweten). De Fairphone kostet wol wat: 325 euro.

Armin van Buuren yn Madame Tussauds 
Armin van Buuren krijt in waaksen byld yn Madame Tussauds. It byld 
wurdt op dit stuit makke. Dat is net samar klear, want it byld moat fansels 
presiis op de wrâldferneamde dj lykje. Dêrfoar moast er hiel lang posearje 
foar in team fan byldhouwers en fotografen. Sy metten syn hiele lichem op 
en makken hûnderten foto’s. Ek syn hûds- en hierkleur waarden fêstlein 
en hy liet in hân- en gebitsôfdruk meitsje. It byld sil yn augustus ûntbleate 
wurde. Armin van Buuren is net de iennige dj yn Madame Tussauds, ek dj Tiësto hat in waaksen byld. 

Hoera! In universele telefoanoplader 
Neat ferfelender as in telefoan dy’t leech is. En ast dan de oplader fan in 
freon brûke wolst, blykt dat dy net op dyn telefoan past. Yrritant! Dêr komt 
aanst feroaring yn. It Europeesk Parlemint hat nammentlik besletten dat 
fabrikanten fan telefoans oer twa jier allegearre deselde oplader brûke 
moatte. In universele oplader foar alle telefoans dy’t binnen Europa 
ferkocht wurde dus, handich! As se dat no ek noch foar tablets en laptops 
dogge, binne wy hielendal bliid! 

Spannende thriller Stuk!
Elizabeth wurdt op skoalle freeslik pest en leuke jonge Alec sjocht har 
totaal net stean. Hy hat allinne mar each foar de bloedmoaie Riley. 
Elizabeth stelt harsels faak foar hoe’t it libben derút sjen soe as sy Riley 
wie. Dan nimt se in fatale beslissing... Dat is yn it koart it ferhaal fan de 
film Stuk!, in spannende thriller. De film is basearre op in boek fan Judith 
Visser en wurdt regisearre troch de Fryske regisseur Steven de Jong. Stuk! 
draait fan 28 maaie ôf yn de bios. Under oaren Yolanthe Sneijder-Cabau 
en Cas Jansen hawwe in rol yn de film. Iris Kroes sjongt de titelsong. 

Mirrorgram, gekke-foto-app   
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Hee, sjoch ik no dûbel? Nee hear, mei de app 
Mirrorgram spegelest dyn foto. En dy suvere symmetry soarget foar in leuk effekt. 
Wer ris wat oars foar dyn profylfoto! Kies dyn eigen foto’s en bewurkje dy ta kreative 
selskes, prachtige keunstwurken of nuveraardige plaatsjes fan dyn kat. Mei de app 
kinst trouwens ek op hilaryske wize dyn eigen spegele libben besjen. Mirrorgram is 
fergees te downloaden en beskikber foar iPhone en iPad. De app is maklik yn it gebrûk.


