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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,
Leave santjin, net te leauwen... Dit is alwer it lêste nûmer fan LinKk fan 
dit skoaljier. Wat giet de tiid dochs hurd! Mar dat fine wy net slim, want 
dat betsjut dat de grutte fakânsje deroan komt. Hast seis wike frij! Hast 
al plannen? Jodelje yn Eastenryk of pizza ite yn Itaalje? Wy fan LinKk 
bliuwe ticht by hûs. Túnesië, oftewol: simmer yn Fryslân! Bytsje tsjille 
oan ‘e Iselmar... hearlik! 

Mar safier is it noch net, earst dizze LinKk noch efkes troch. It tema 
fan dizze kear is trouwens ek nochris ‘Skoalle’, dus dy fakânsje lit echt 
noch efkes op him wachtsje. It WK Fuotbal komt earst noch. Yn juny 
besiket Oranje om de wrâldbeker nei Nederlân te heljen. Spesjaal foar de 
fuotbalfans hawwe wy alle WK-feitsjes efkes op in rychje setten. Nei it 
lêzen fan it artikel op side 6 bisto WK-proof!  

Hasto wolris muoite mei it meitsjen fan húswurk? Lestich om de holle 
derby te hâlden of de tiid goed yn te dielen? Gjin noed, op side 14 steane 
tsien handige húswurktips. Doch der dyn foardiel mei yn dit lêste part 
fan dit skoaljier! 
Oer skoalle sprutsen... ein maaie komt der in nije searje op tv: Brugklas. 
Danique spilet in haadrol, op side 16 fertelt se ús der alles oer. 

Kinsto LinKk net misse yn ‘e simmerfakânsje? Folgje ús dan online 
fia @linkkmagazine. En oars sjoch ik jim fêst op Makkum beach... In 
machtige fakânsje tawinske! 

Marrit de Schiffart

Nûmer 6
jiergong 14 
maaie 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
De tiid hâldt gjin skoft. 
(De tijd houdt geen pauze.) folgje LinKk magazine online

Ynhâld en LinKke Saken
Nijtsjes foar en oer skoallen

Leo de Jong spilet yn heftige film
Ynterview mei de akteur út Stuk!

Alles oer it WK
Lês dit en do bist WK-proof

Fan draak nei date
Koart ferhaal 
LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 
Lieuwe Westra kin hurd fytse
Ynterview mei dizze hurdfytser

Nije app: GameFrysk 
Seis spultsjes yn ien app 

Gadgets
De nijste hawwedingen foar op skoalle

Danique hat in rol yn Brugklas
Ynterview mei scripted reality aktrise

Húswurktips
Meitsje fan dy 5 in 6!

Skoalle
Poëzy 

F-terside
Oer games, apps, muzyk en films

TOP 3

sintrum meartaligens

Yn de ferwurking by de lêste LinKk 
fregen wy jim om in eigen T-shirt te 
ûntwerpen. Jim gongen massaal oan 
‘e slach! Sa ek Jelle Spoelstra fan it 
Piter Jelles (Ljouwerter Lyseum). Hy 
twittere in foto fan syn ûntwerp nei 
@linkkmagazine. Is it net in pronkje? 
Wy sizze: moai T-shirt, produsearje dy 
hap!  

Link T-shirt 

ûntwerp! 

Fryslân is it bêste lân fan 

d’ierde sjonge wy yn ús 

folksliet. Mar hokker lân 

is no echt it bêste lân fan 

de ierde? Dêr is koartlyn 

ûndersyk nei dien. En wy 

moatte sizze: de tekst fan 

ús folksliet, skreaun troch 

Eeltsje Halbertsma, is 

gjin klearebare ûnsin! 

1.  Australië 

2.  Denemarken

3.  Nederlân

Hiphopfamkes 
nei de finale
Witte jim it noch? Yn de foarige LinKk stie 

in ynterview mei hiphopfamkes. Fabienne, 

Maxime, Anne en Isabella fan it Comenius 

út Ljouwert dienen mei oan it NK Hiphop. Se 

skreaunen in goreografy, kochten perfekte 

outfits en oefenen oant se net mear koenen. 

Foardat se nei de finale yn Amsterdam 

mochten, moasten se allinne earst noch de 

foarwedstriden yn Assen oerlibje. No, dat 

ha se dien! De fammen waarden twadde en 

hienen dus mear as rjocht op in finaleplak. 

Dy finale wurdt hâlden yn it Olympysk 

stadion yn Amsterdam en is op 13 juny. 

Lokwinske froulju en in hiel, hiel, hiel protte 

súkses op 13 juny! 
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De rol yn Stuk! is Leo syn grutste rol oant no ta. Hy 
begûn mei aktearjen doe’t er 3 jier wie. Doe hie er in 
roltsje yn De Fûke, ien fan de bêst besochte Frysktalige 
films. Audysje hoegde er doe noch net te dwaan, eins 
gong er gewoan mei syn heit mei nei it wurk. Leo de 
Jong is nammentlik de soan fan filmregisseur Steven 
de Jong. 

Hoe wie it om as 3-jierrige yn in film te spyljen?
‘Ja, die eerste rol had ik zomaar te pakken, al weet ik 
daar bijna niets meer van… Voor de rol van Alec in Stuk! 
moest ik vijf keer auditie doen. Ik had het niet verwacht, 
maar op een avond vertelde m’n vader dat ik de rol kreeg. 

En dat is niet omdat ik zijn zoon ben, als mijn spel hem 
niet bevalt, geeft hij me de rol ook niet.’

Watfoar film is it? 
‘Het is een thriller die over pesten gaat. Ik hoop dat 
kijkers door deze film beter gaan letten op buiten-
beentjes. Scheldwoorden in de klas horen er soms bij, 
maar pesten is meer. En dat zien mensen vaak niet, of 
ze willen het niet zien. In Stuk! kun je er niet omheen, 
pesten wordt van alle kanten belicht. Als je dat ziet, 
vraag je je af waarom niemand er iets aan doet. En dat 
is precies de bedoeling.’

4

Dat klinkt heftich, wie it wol 
leuk om de film te meitsjen?

‘Ja, elke film is geweldig om te maken. 
Het is heel leuk om samen te werken 
met mensen die je anders misschien 
nooit zou ontmoeten. Ik voel altijd 
meteen een klik met een andere acteur, 
we delen dezelfde passie. Op de set 
hebben we veel lol, maar we zijn ook 
vaak serieus. Het is bijzonder dat zo’n 
proces zoiets moois oplevert. Omdat ik 
in Stuk! een grote rol speel, was ik best 
vaak op de set. Daardoor voelde ik me 
heel betrokken bij de film en de acteurs. 
Dat maakt deze rol de leukste rol tot nu 
toe.’

Dat smakket fêst nei mear. Sjogge 
wy dy aanst werom yn mear films?

‘Dat hoop ik wel. Toch ben ik ook bezig 
met een plan B. Ik volg de opleiding 
Detailhandel aan de Friese Poort, zodat 
ik later een eigen kledingwinkel kan 
beginnen. Dat is iets heel anders, maar 

het is goed om ook iets anders 
te kunnen. Als acteur krijg je 
nooit een vast contract, je hebt 
misschien een maand werk en 
daarna ben je weer werkloos. Er 
zijn genoeg acteurs van wie je 
een jaar lang niks hoort, maar 
in dat jaar moeten ze natuurlijk 
wel geld verdienen. Het is dus 
een hele harde wereld.’

Wat wurdt it no, akteur 
of ferkeaper? 

‘Ik vind acteren het leukst. Na 
het mbo wil ik dan ook graag 
nog een acteeropleiding doen. 
Momenteel volg ik bovendien 
de Jeugdtheaterschool in Leeu-
warden. Ik heb al veel geleerd op 
de set, maar ik ben ervan overtuigd dat 
ik nog veel meer kan leren. Het is goed 
om ervaring op te doen op de set, maar 
het is eigenlijk nog beter om de dingen 
al te kunnen voordat je aan een film 
begint.’

Wy moatte dy fansels net tefolle 
as ‘soan fan’ sjen, mar hoe is it 
om mei dyn heit te wurkjen?

‘Eigenlijk is hij op de set net als thuis. Als 
we draaien is hij heel serieus. Dat moet 
ook, omdat hij voor elke dag een schema 
heeft. Maar in de pauzes is hij in voor 
een grapje. Ik noem hem gewoon pa op 
de set, het zou gek zijn om opeens ‘hé 
Steven’ te roepen.’ 

Leeftyd:  18 jierWenplak: SnitsBasisskoalle: Sint Bonifatius   skoalle, Snits
Middelbere 
skoalle:  Bogerman, SnitsFilms:  De Fûke, De Scheepsjongens

 
van Bontekoe, Snuf de Hond

 
en de IJsvogel, Penny’s Shadow 

Leo 
de Jong

Leo is it stuk 
fan 

It is syn leukste rol oant no ta, mar wol yn in hiele heftige film. Leo de Jong spilet 

in haadrol yn Stuk! Dy film giet oer pesten en is hiel spannend. It is in echte 

thriller. Mar de film hat ek in bedoeling: sjen litte dat pesten net cool is. 

It ferhaal fan Stuk!
Elizabeth wurdt op skoalle freeslik 

pest en har âlden binne ek noch 

ris krekt skieden. Boppedat sjocht 

leuke jonge Alec har hielendal 

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 en draaie de rollen om... 

Stuk! draait fan 11 juny ôf yn ‘e 

bioskoop. De film is basearre op in 

boek fan Judith Visser en wurdt 

regisearre troch Steven de Jong. 

Yolanthe Sneijder-Cabau en Cas 

Jansen hawwe ek in rol yn de film. 

Iris Kroes sjongt de titelsong. 

Tekst: A
tsje de V

ries, byld: StevenD
ejong Producties
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De protestaksjes 
Yn 2000 waard it EK fuotbal hâlden yn Nederlân en België. Dêr wienen wy hiel grutsk op. Moai, sa’n grut 
evenemint yn eigen lân. Dochs binne in protte Brazilianen der net sa bliid mei. Se holden protestaksjes omdat 

se fine dat de regearing fierstente folle jild útjout oan de organisaasje fan it 
WK. En dat wylst der yn Brazilië te min jild is foar goede skoallen en sikehûzen. 
Der is ek in soad earmoede yn it lân. It is ek wol in bytsje bryk: Arjen Robben 
fertsjinnet 20.000 euro op in dei, mar in soad Brazilianen ha net iens genôch 
jild om klean te keapjen.

De stadions
Yn Brazilië binne tolve stadions boud foar it WK. Op 
it kaartsje sjochst yn watfoar stêden. De stadions 

moatte der tiptop útsjen. Guon stêden ferbouwe in âld stadion, mar in protte stêden 
bouwe folslein nije stadions. De stadions hawwe al negatyf yn it nijs west, omdat de 
bouwers ûnder ûnfeilige omstannichheden wurkje. Seis boufakkers kamen om it libben 
ûnder har wurk. 

It WK-liet
We Are One, dat is de titel fan it offisjele WK-liet. It nûmer wurdt songen troch superstjer Jennifer 
Lopez. Ek sjongeres Claudia Leitte en rapper Pitbull dogge mei. It trio treedt op by de iepening 

fan it WK. Bist benijd nei it liet? It stiet op it YouTube 
kanaal fan Pitbull. Sûnt it WK fan 1966 is it in tradysje om 
in offisjeel WK-liet te hawwen. Dat nûmer is regelmjittich te hearren 
yn alle stadions. De FIFA kiest it liet altyd út. We Are One moat 
fuotbalfans oer de hiele wrâld dûnsje litte. By it lêste WK, yn Súd-
Afrika yn 2010, soarge Shakira foar in soad feestwille mei har nûmer 
Waka Waka. Witst noch? 

De maskotte
Elk WK hat syn eigen maskotte. 

Yn Brazilië is dat dit skattige bist. It is in spesjaal soarte gurdledier 
(gordeldier). De soarte komt allinne noch mar foar yn Brazilië. De lêste 
jierren giet it net sa goed mei dit gurdledier en dêrom is it in beskerme 
bistesoart. It bist kin himsels oprôlje as der gefaar driget. Dan feroaret er 
dus eins yn in fuotbal! De maskotte hat de kleuren fan it WK: giel, grien en 
blau. Syn namme is Fuleco. Dat is in kombinaasje fan de wurden futebol 
(Braziliaansk foar fuotbal) en ecologia (Braziliaansk foar ekology). Mei dy 
namme wol Brazilië sjen litte dat se net allinne gek binne op fuotbal, mar 
ek op de natuer.

Hast de oranje smink al yn 

’e hûs? En de vuvuzela al 

fan de souder? Dat moat 

hast, want it WK Fuotbal 

stiet foar de doar. Fan 12 

juny oant 13 july giet it oan! 

Wy fan LinKk hawwe it al 

drok mei de tariedingen 

(voorbereidingen). Spesjaal 

foar dy hawwe wy alle ins 

en outs op in rychje setten. 

Nei it lêzen fan dit artikel 

bisto WK-proof. Nederland, 

oh Nederland, wij worden...

It gastlân
It WK Fuotbal wurdt dit jier organisearre troch Brazilië. Dat lân leit yn 
Súd-Amearika. Brazilië heart by ien fan de grutste en bêste fuotballannen 
fan ’e wrâld. Logysk dus dat de FIFA, it wrâldfuotbalbûn, 
derfoar keazen hat om it WK fan 2014 yn dit lân te hâlden. 

It logo 
It WK-logo waard fjouwer jier lyn al makke. It logo bestiet 
út trije hannen dy’t de bekende wrâldbeker foarmje. De 
kleuren binne grien en giel. Dat binne de kleuren fan de 
Braziliaanske flagge. Mar se steane ek foar reinwâlden 
(regenwouden) en strannen. Oftewol de lânskippen 
dêr’t Brazilië bekend om is.

De tsjinstanners
Oan it WK dogge 32 lannen mei, ferdield oer acht ferskillende groepen. Yn 
elke groep sitte fjouwer lannen. Nederlân sit by Spanje, Australië en Chili 
yn ‘e groep. Oranje spilet earst tsjin dizze lannen. Dêrnei meie de bêste twa 
fierder yn it toernoai. De poule fan Nederlân is in maklike groep, neffens 
deskundigen. Mar de earste wedstriid wurdt wol lestich. Dy is op 13 juny, 
tsjin Spanje. Op it foarige WK yn Súd-Afrika helle Nederlân de finale. Mar 
se ferlearen fan... just, Spanje. Spanje is dus regearjend wrâldkampioen! 

De Fries 
Erwin Zeinstra út Dronryp giet ek nei it WK. Nee, hy spilet net by Oranje. 
Hy is grinsrjochter. Hy foarmet in arbiterstrio mei twa oare Nederlanners: 
skiedsrjochter Bjorn Kuipers en grinsrjochter Sander van Roekel. De 
trije fluiten al faker belangrike wedstriden. Sa wienen se al de baas yn 

de Champions League en 
by it EK. Erwin Zeinstra is 
hiel bliid dat er nei it WK 
mei. It is in hichtepunt 
út syn karriêre. De lêste 
kear dat der in Nederlânsk 
skiedsrjochtersteam op it 
WK fluitsje mocht, wie yn 
2002.

Alles oer 
it WK
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Meike sit mei har freondinne Iris yn it finsterbank 
fan de kantine fan de grutte skoallemienskip. Se ha 
in tuskenoere om’t de lessen fan Van Wieren útfalle.
‘Ik mei dy Van Wieren wol, faker absint as oanwêzich’, 
seit Meike.
‘Ja, mar witst net wat der mei him is, hin, der kin wol 
wat hiel slims mei him wêze’, bringt Iris der tsjinyn.
‘No boeie, sit ik net mei. Wy ha lekker in oerke frij.’
De fammen sitte, sûnder de eagen fan it skermke fan 
de mobyl te heljen, te praten.
Meike en Iris binne sûnt it begjin fan it skoaljier 
freondinnen en net mear by elkoar wei te slaan. 
‘Hee, ynternet docht it net mear by my. Hasto wol 
berik?’ wol Iris fan Meike witte.
‘Ja hear, fjouwer streekjes’, antwurdet Meike.
‘Oh, dan doocht mines net.’
‘Sit der wol peut yn?’
‘Ja, hy hat de hiele nacht oan de oplader lein.’
‘Lit ris sjen… Ja, sa dea as in pier’, konstatearret 
Meike.
‘Lekker dan. Ik sil Mart ris freegje oft hy sjen kin oft 
der wat te rêden is.’
‘Mart! Wat moatst no mei dy sukkel?’ freget Meike.
‘Mart is tafallich wol hiel goed mei mobyltsjes, hear’, 
ferdigenet Iris har kar. 
Meike bliuwt allinne achter en sjocht hoe’t Iris en 
Mart harren oer de mobyl bûge. Se snapt net dat Iris 
nei Mart ta stapt. Sy soe leaver help freegje fan Jens 
of Christian. Dy hearre yn alle gefallen by de 
populêre jonges. Mei harren kinst gnize. Better as dy 
slome Mart. 
Op de basisskoalle wie er al it suertsje fan ’e klasse. 
Altyd allinne oan it draakjefleanen op it sportfjild. 

Dêr is Iris wer. ‘Yeah, hy docht it wer. Der wie wat 
mei de ynstellingen.’ Se giet wer neist Meike yn it 
finsterbank sitten. 
‘No, dat hat oars wol in ivichheid duorre’, fynt Meike.
‘Wy ha ek noch wat kletst.’
‘Mei Mart? Hoe is it mooglik!’
‘No, ik fyn Mart oars wol leuk. Eins mear as leuk.’
De eagen fan Meike rôlje no hast út ’e eachkassen en 
har mûle hinget iepen.
‘Hee, dyn mûle stiet iepen’, laket Iris.
Dan giet de bel en de hiele meute set nei de lokalen 
ôf.

‘Iris, wat bedoelst?’ wol Meike ûnder Nederlânsk 
witte. Dit is dochs in ûnderwerp dat wat wichtiger is 
as dy stomme grammatika.
‘No, presiis sa’t ik sei. Ik fyn Mart in leuke jonge.’
‘Doch normaal! It is in sjappy. En ik kin it witte, want 
ik ken ‘m langer as hjoed.’

‘Dames, achter in de klas, bespreek jullie 
privébeslommeringen graag in de pauzes’, in streng lûd 
klinkt troch it lokaal. 
Mar net streng genôch, want Meike kletst gewoan 
troch: ‘Witst wol dat er in kearke yn in beam 
klommen is by it sportfjild? Hy wie oan it 
draakjefleanen en doe rekke syn draak fertize yn ‘e 
beam. Hy doarde net mear nei ûnderen ta. Hy blêre it 
hiele doarp byelkoar, jong. Syn heit hat him út ‘e 
beam helje moatten. Wy der op kop en earen by, 
fansels. Ik sjoch ‘m noch stean mei de stikkene draak 
yn ‘e hannen, hahaha.’
‘Meike de Jong, graag aandacht er bij. Ben ik duidelijk?’
‘Jaahaaa’, suchtet Meike.
As de learaar wer yn syn ferhaal sit, pakt Meike de 
tried ek wer op. ‘En dy kear doe’t wy op kamp wienen 
mei de klasse. Wy ha twa nachten kampeard by in 
boer yn ’e greide. De earste nacht hat syn mem him 
ophelle om’t er ûnwennich wie.’
‘Hoe âld wie er doe?’ wol Iris witte. 
‘Tsien of sa.’
‘No ja sis, dat is al in ieu lyn.’
‘Mar earlik, ik snap net watst yn dy jonge sjochst.’
‘Laatste waarschuwing voor de dames achterin!’
De warskôging makket net folle yndruk. Iris giet 
gewoan fierder: ‘Hy is hiel aardich, hy wol dy altyd 
helpe ast wat fregest, hy sjocht der leuk út en hat 
hiele moaie blauwe eagen... En witsto trouwens wol 
dat Mart tsjintwurdich demonstraasjes jout mei syn 
draken? Hy moat yn ‘e simmerfakânsje nei Dútslân 
ta dêr’t er meidocht oan in show.’ As in wetterfal 
sommet Iris allegearre pluspunten en leuke saken 
oer Mart op.
Meike sjocht fansiden en bestudearret de jonge dêr’t 
se acht jier lang mei op de basisskoalle sitten hat. Se 
kin Iris net hielendal ûngelyk jaan. Hy is wol 
opknapt. Se hie noait sa’n erch yn him hân. As se oan 
Mart tocht, tocht se oan dat jonkje dat stie te gûlen 
mei de stikkene draak yn ‘e hannen en in 
snotbongeltsje ûnder de noas. It is dochs net te 
leauwen dat se noait sjoen hat hoe’t er feroare is.
‘En wat is het onderwerp in zin 11, Meike?’
Hin? Se heart har namme. Wêr is se? Wat wurdt der 
fan har ferwachte? Stadich komt se wer yn it hjir en 
no. 
‘Ga er maar uit, Meike, ik ben jouw gedrag meer dan zat! 
Eerst aan één stuk door praten en dan niet weten waar 
we zijn.’
Dy stomme fint ek altyd. Poer komt se oerein en 
begjint de tas hiel stadich yn te pakken.
Iris flústeret har noch ta: ‘Ik ha mei Mart ôfpraat 
foar sneintemiddei.’
‘Oh, wat dan?’
‘Wy sille tegearre draakjefleane op ‘e seedyk.’

Fan 
draak 

nei 
date

98

lestige wurdenlestige wurden
erch yn him hawwe - hem opmerken
snotbongeltsje - snottebelletje
poer - woedend
oerein komme - opstaan
stadich - langzaam

wichtiger - belangrijker
blêre - schreeuwen, huilen
stikkene - kapotte
greide - weiland
draken - vliegers

slims - ernstigs
streekjes - streepjes
kar - keuze
suertsje - mietje
draakjefleane - vliegeren
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Grumpy CopyCat

Prince en Paris nei mem of beppe?

 In soad wrâldferneamde artysten hawwe harren eigen heit of mem as manager. Sa is de 
mem fan Miley Cyrus, Miley har manager. De heit fan Beyoncé dy fan Queen Bee en Selena 
Gomez hat har mem oanwiisd as manager. Mar sa’t jim sels ek wol witte, kinne wy sa no en 
dan lekker rûzje meitsje mei ús âlden. Soms binne wy it gewoanwei net mei harren iens. Dat 
hat der by Selena Gomez ta laat dat se har mem ûntslein hat. Mem is not amused, want sy en 
har man begeliede Selena al sûnt se 12 jier is. Selena har grutte trochbraak wie by de Disney 
Club. Dêr binne stjerren as Justin Timberlake en Britney Spears ek trochbrutsen. De mem 
fan Selena seach har ûntslach net oankommen. Selena skriuwt op har webside dat se it hiel 
dreech fynt om har mem te ûntslaan, mar se fynt dat se âld genôch is om in profesjonele 
manager te hawwen. Wa’t de nije manager wurdt, is noch net bekend…

 Lieke van Lexmond fer-
wachtet in lytse poppe. 
Prachtich nijs! En se hat ek al 
ferklapt dat it in jonkje 
wurdt… Leaf…

  Der komt in fjirde seizoen fan de polysjesearje 
Moordvrouw. Haadrolspylster Wendy van Dijk is 
der super bliid mei. Se twittere hiel entûsjast: 
‘Jaaaaaaaaaaaahhhhh!!! Een 4e seizoen! ZOOO 
BLIJ!’

 Hawwe jim de film The Hunger Games al 
sjoen? In megaspannende movie dêr’tst dyn 
neils by ôfbytst! Dit jier kaam it twadde diel 
fan The Hunger Games út: Catching Fire. De 
echte fans seagen der al hiel lang nei út, want 

it earste diel hie in iepen ein. No, wy kinne 
jim fertelle dat der ek in tredde diel 
komt. It twadde diel hat nammentlik ék 
in iepen ein!

The Hunger Games wie de grutte winner 
fan de MTV Movie Awards. De film giet 
oer in futuristyske arena dêr’t jongeren mei 

elkoar fjochtsje moatte. De film wûn 
prizen foar ‘Bêste Film’, ‘Bêste Akteur’ 

en ‘Bêste Aktrise’. De award foar ‘Bêste 
Film’ waard yn ûntfangst nommen 
troch haadrolspiler Hutcher son (Peeta 
yn de film). Hy droech de priis op oan 
Hunger Games-akteur Philip Hoffman, dy’t 
yn febrewaris oan in oerdoasis drugs stoar. 
Hutcherson rôp: ‘Dit hiesto super cool fûn, 
Phil! Wêr’tst ek bist, dizze is foar dy, maat!’

 De megapopulêre Grumpy Cat is troch syn filmkes op YouTube en syn hilaryske foto’s op 
Facebook oer de hiele wrâld bekend wurden. Grumpy betsjut segrinich (chagrijnig). Dizze 
kat sjocht altyd krekt as is er mei de ferkearde poat út bêd stapt. Mar it liket der no op dat 
Grumpy dochs besiket om wat ‘happier’ oer te kommen. Grumpy rûn nammentlik oer de 
reade loper fan de MTV Movie Awards mei in hiel bysûnder huodsje op. It wie eksakt deselde 
hoed as dy fan Pharrel Williams. Pharrel droech dizze hoed yn syn klip Happy. De hoed is in 
copycat fan dy fan Pharrel, mar dan yn it lyts. Wy moatte earlik wêze, Grumpy knapt der 
behoarlik fan op. As der no ek noch in lyts glimke fan ôf koe… Mar ja, dat kin dy kat écht net. 

Se
le

na
 jo

ut
 m

em
 û

nt
sl

ac
h

 Aktrise Penelope Cruz is de nije 
Bondgirl yn de 24e (!) James Bond 
film. James Bond wurdt wer spile 
troch Daniel Craig. Dat wurdt wer in 
kaskreaker... 

 Neidat Kylie Minogue op hol-
den is as sjuerylid by The Voice 
UK, tinkt no ek Will.I.Am deroer 
om der in punt efter te setten. 
Wa folgje de twa op? 
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 Debbie Rowe is de biologyske mem fan Paris en 
Prince, de bern fan Michael Jackson. Paris is 
ûndertusken al wer 16 en Prince 17 jier. Mar Debbie 
en Michael syn famylje hawwe rûzje. Prince en Paris 
wenje sûnt de dea fan Michael nammentlik by beppe 
Katherine Jackson. Mar beppe is al 83 jier en dat fynt 
Debbie mar neat: ‘Katherina is in leave beppe, mar se 
is fierstente âld om foar de bern te soargjen.’ De broers 
fan Michael binne it hjir absolút net mei iens en tinke 
dat it Debbie allinne om it jild giet. Sy fine dat Debbie 
de bern fierstente jong yn ‘e steek litten hat en dat it 

har no te dwaan is om de ‘child support’, it 
jild dat Michael oan syn bern neilitten hat. 
Debbie tinkt op har beurt dat it de broers 

om it jild te dwaan is… Wa’t der gelyk 
hat? Gjin idee! No mar hoopje dat de 

rjochter de bêste beslissing foar de 
bern makket. Want dêr giet it 
úteinlik om…

 Aktrise Jennifer Aniston 
pakte de priis ‘Best Kiss’ by 
de MTV Movie Awards en 
Zac Efron foar ‘Sexy Body’. 
Soenen se dêr as profesjonele 
akteurs echt bliid mei wêze?

 Bad guy Badr Hari hat 
neist kickboksen in nije sport 
fûn: aerobics. Op Facebook is 
er te sjen mei syn dûnsmoves. 
It giet noch net sa lekker, 
want hy kin foar gjin meter 
maat hâlde.

 Ek gesellich foar Kanye West... Syn 
frou Kim wol graach har personal 
trainer mei hawwe op houliksreis. 
Lekker romantysk sa mei harren 
trijen… Pffff!



Lieuwe begûn al jong mei hurdfytsen. ‘Ik wie acht jier doe’t ik 
by de jeugd begûn. Eins bin ik mei de sport grut wurden. Us 
heit wie gjin beropsfytser, mar hy koe by de amateurs wol goed 
meikomme. Ik gong in kear by him sjen en foar’t ik it wist, hie 
ik sels in fytske en mocht ik ek wedstrydsjes fytse. Ik ha alle 
jeugdôfdielingen trochrûn, mar bin opholden doe’t ik sechstjin 
wie.’ Achterôf sjoen is Lieuwe miskien wol te jong begûn mei 
hurdfytsen. ‘Acht jier is hiel lang. Ik kin my bêst yntinke dat ik 
der doe klear mei wie.’

Fan feest nei feest
Sa’n seis jier lang hat Lieuwe doe net fytst. ‘Ik gong mei myn 
freonen nei de kroech en strúnde fan it iene feest nei it oare. 
It wie in leuke tiid en ik ha dêr ek hielendal gjin spyt fan, mar 
nei sa’n fjouwer, fiif jier hie ik der genôch fan.’ Doe’t er wer ris 
by in hurdfytswedstriid wie, krige er it idee om sels ek mar wer 
ris op ‘e fyts te stappen. ‘Mar dat gong net samar. Ik moast 
fan hiel fier komme. De rûte dy’t ik fan dat momint oant no 
ôflein ha, wie miskien wol de grutste oerwinning yn myn hiele 
karriêre. As ik der no oer neitink, is it bêst wol knap dat ik doe 
net opjûn ha. Ik woe gewoan sjen hoe fier ik noch komme koe 
yn it hurdfytsen.’

Wenje yn Monaco
Undertusken is der in protte feroare yn it libben fan Lieuwe 
Westra. Sûnt dit seizoen hat er in kontrakt by it Astana Pro 
Cycling Team. Hy wennet yn Monaco, it prinsdom oan de 

súdkust fan Frankryk en flakby de Italiaanske grins. ‘As hurd fytser bist in soad 
fan hûs en dêr moatst wol oer kinne. Do libbest út dyn koffer.’ By de Profronde 
fan Surhústerfean, dy’t dit jier hâlden wurdt op 5 augustus, is de Fryske fytser 
einlings wer efkes yn it heitelân. ‘Ik fyn it superleuk om yn Surhústerfean mei 
te fytsen, ik sjoch faak alderhande bekenden. Sels de strjitmakkers dêr’t ik mei 
wurke ha, steane dêr oan ‘e kant.’ 

Yn syn nije ploech is Lieuwe de iennige Nederlanner. ‘Dat makket it kommu-
ni searjen wol lestich. Ik kin wol Ingelsk, mar gjin Italiaansk of Frânsk, wylst 
guon ploechlieders gjin Ingelsk kinne en Italiaansk mei my prate. Dêr ferstean 
ik hielendal neat fan.’ In kursus Italiaansk fynt Lieuwe net echt nedich. ‘Myn 
grutste doel is fytse, dêr wurd ik foar betelle. Ik kin floeiend Italiaansk leare, 
mar as ik net hurd fyts, ha ik dêr neat oan.’

Winst yn Kataloanië
De earste oerwinning fan dit seizoen hat Lieuwe al binnen. Yn de streamende 
rein wûn er ein maart de sande etappe fan de Ronde fan Kataloanië. ‘Dat wie 
geweldich. As ik ien kear yn it jier in wedstriid win, dan doch ik it super. Foaral 
ek omdat ik in tiidrider bin en gjin sprinter.’ De Tour de France is it haaddoel fan 
dit seizoen. ‘Myn trainingsopbou is dit jier oars. Dat moat derfoar soargje dat 

De earste hurdfytswedstriden fan it seizoen binne alwer 

ferriden. Krekt lykas oare hurdfytsfans sjocht ek Lieuwe 

Westra (31) út nei dy iene etappekoers: de Tour de France. 

Dé koers dêr’t in protte jonge fytsers oait oan meidwaan 

wolle. It ôfrûne jier moast Lieuwe troch sykte en in blessuere 

op de slotdei wat earder yn ‘e remmen knipe. ‘Dit jier is 

myn grutste doel om by de Tour yn topfoarm te wêzen.’

Lieuwe Westra Trynwâlden Classic 

Der is in hurdfytswedstriid neamd 

nei Lieuwe Westra: de Lieuwe Westra 

Trynwâlden Classic. Dy waard op 10 

maaie 2014 foar de fjirde kear hâlden. 
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Lieuwe
Westra

Bertedatum : 11 septimber 1982 

Berteplak : Mûnein

wenplak : Monaco 

Bynamme : It Beest

Ploech :  Astana Pro Cycling 

Team

Favorite iten :  ierappels, salade en 

 
 in stik fleis

Twitter : @lieuwewestra

ik by de Tour yn topfoarm bin. Ik hie 
dêr yn it begjin wol muoite mei, want 
yn it foarseizoen waard ik der hieltyd 
ôffytst, mar no bin ik der trochhinne 
en lis ik goed op skema.’

As twafâldich Nederlânsk kampioen 
tiidriden wurdt Lieuwe op dy dissipline 
in echte spesjalist neamd. ‘Ik wit dat ik 
in goede tiidrit yn ‘e fuotten ha, want 
yn 2012 en 2013 waard ik Nederlânsk 
kampioen en ek ynternasjonaal sit ik 
ticht op de wrâldtop. As ik oer de finish 
kom en ik sjoch sa’n goede tiid stean, 
bin ik hiel tefreden. Dat is al dat ôfsjen 
wol wurdich. Mar ik kin my ek foarstelle 
dat it tiidriden foar immen dy’t it net 
goed kin, hielendal net leuk is.’

Bikkelhurd
It libben as topsporter befalt Lieuwe 
goed. ‘It is it moaiste berop dat der is, 
mar it is ek bikkelhurd. Salang as ik 
sokke útslagen riid, sûn en sterk bin, 
ha ik moai wurk. Alles wurdt foar my 
regele. Ik bin alle dagen bûten, moai 
waar, koarte broek en koarte mouwen 
en ik krij goed betelle, dan mei ik net 
kleie. De oare kant fan it ferhaal is dat 
as it even net wol, datst de folle laach 
krijst. Dan wurdt it mentaal hiel swier.’ 
Foarearst genietet Lieuwe fan syn 
goede foarm. ‘Oant no ta gong it alle 
jierren better. Ik bin feardich genôch 
en wit ûndertusken presiis hoe’t alles 
wurket. Ik bin no op in leeftiid dat ik 
besykje moat om alles derút te heljen 
wat deryn sit.’ 

Lieuwe Westra: 
‘As hurdfytser libbest út dyn koffer’

Tekst: Bianca B
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Miskien kenst se wol, dy âlderwetske Amerikaanske jierboeken 
mei foto’s en ynformaasje oer alle learlingen. Mei de app Yearbook 
Yourself kinst hiele grappige foto’s fan dysels en dyn freonen yn 
old school jierboekstyl meitsje en opslaan. Dêrnei kinst se op dyn 
telefoan mei oare freonen op Facebook diele. Hast altyd al ris 
witte wollen hoe’t in jierren ’70 kapsel dy stean soe? Of hoe’t 

dyn bêste freon der mei grutte sjempotglêzen op syn noas 
útsjen soe? Download dan gau de app!

Helje de cheerleader of American 

football spiler yn dysels nei boppe, 

want baseball jackets binne it 

hielendal! Sa komst sportyf én hip 

de sinnige maitiidsdagen en wat 

kâldere simmerdagen wol troch.

skoalle

Hasto op skoalle wolris straf 
krigen omdatst yn ’e klasse 
mei dyn telefoan sietst te 
boart sjen? Ja, sis it mar earlik! Fêst 
wol, hin? Dosinten goaie al dy smartphones 
it leafst út it rút. Mar se binne net de iennige... 
Wolris fan phubbing heard? Dat is in nije term 
en betsjut datst in oar negearrest troch mei dyn 
telefoan dwaande te wêzen. Do herkenst it fêst 
wol: sitst lekker mei dyn freon of freondinne 
te praten, pakt dy ynienen syn of har telefoan 
derby om in berjochtsje te stjoeren, Facebook 

te tsjekken of in selfy te meitsjen. En hat hielendal net yn 
’e gaten watsto oan it fertellen bist. Dat moat ôfrûn wêze, 
fine se by Stop Phubbing. Om phubbing tsjin te gean ha se 
in Facebookside en in webside opset. Op de webside kinst 
stemme ast all for of totally against phubbing bist. Foar-
datst stimst is it miskien goed om te 
witten dat as Phubbing in epidemy wêze 
soe, dizze seis (!) kear Sina ferpletterje 
soe… Wat stimsto?

Hjir yn Nederlân kenne wy de 
Amerikaanske jierboeken net echt. 
Mar dat betsjut net datst der net sels ien 
meitsje kinst! Hoe leuk is it om mei de hiele 
klasse in boek te meitsjen dêr’t al jim foto’s, 
ferhalen en aventoeren fan it ôfrûne jier yn 
steane?! Wa wie de snoadste (slimste) fan 
‘e klasse, wa sette de boel op stelten, wa wienen 
de alderbêste freondinnen en fan wa witte jim 
seker dat se letter trouwe sille… Get creative en 
meitsje jim eigen jierboek as superleuk oan-
tinken oan in fantastysk skoaljier meielkoar! 

Yearbook Yourself

Keep calm and study on! Wistesto dat 
it meitsjen fan húswurk hiel leuk 
wêze kin? Mei it guod fan Studio 
Stationery wol! Dêr ferkeapje se 
nammentlik de meast fleurige en 
kleurige pennen, notysjeblokjes, 

skriften en noch folle mear. 
En do as LinKk-lêzer krijst ek 

nochris 20% koarting 
op alle produkten! Brûk dêrfoar de 
koartingskoade ‘linkk’. Hoe fet is dat!  
www.studiostationery.nl

Studio Stationery

Baseball Jacket

Gadgets
Tekst en byld: Elm

a de Jonge

Phubbing

Doch it lekker sels!
Meitsje in jierboek

20%
 koarting
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‘Jee, alwer goed!’ Jelmer is 
mei trije freonen de nije app 
GameFrysk oan it testen. 
‘Begint kievitseieren in 
het Fries ook met een k?’, 
freget syn freon njonken 
him. Se spylje mei har 
fjouweren Wurdslang en 
dogge har bêst om lange 
wurden te betinken. Want 
lange wurden smite in 
protte punten op. En mei 
punten kinst de slang 
rinne litte troch him 
mei de pylkjestoetsen 
te bestjoeren. Jelmer is 
grutsk: ‘Dit spultsje ha ik 
betocht. Fet, dat it der no 
echt is!’

Ferline jier wûn Jelmer in priis foar 
it betinken fan in taalspultsje yn de 
Fryske app-wedstriid. In wedstriid, 
útskreaun troch de Afûk, om mei in 
app de Fryske taal te learen. Bygelyks 
oer hoe’tst wurden skriuwst, en hoe’t 
wurden klinke. Sûnder datst it troch 
hast datst oan it learen bist, skriuwsto 
yn it ferfolch fisken mei in f en read mei 
it twalûd ea. Perfekt!

Seis spultsjes
Mei it downloaden fan de GameFrysk 
app krijst seis spultsjes. By Astro nau-
tegalchje moatst letters fan in wurd 
riede. Slagget dat net op ’e tiid, dan falst 
fan de planeet ôf. In oar spultsje is it 
Typfleantúch. Troch binnen in bepaalde 
tiid wurden oer te typen, foarkomst 
dat it fleantúchje crasht op de râne fan 
dyn byldskerm. Mar der binne mear 
spultsjes, allegear mei it doel om dy yn it 
Frysk boartsje te litten. 

De making of
It duorret wol efkes foardat in idee foar 
in spultsje hielendal klear en útwurke 
is. Dêr giet in protte tiid oerhinne, dat 
hat Jelmer no ek ûnderfûn. Earst wurdt 
bepraat watst fan in spultsje leare kinst. 
Mar dat is fansels net genôch. It moat 
der ek leuk útsjen en ast oan ‘e slach 
wolst, moat it dúdlik wêze wat der fan 
dy ferwachte wurdt. Dêrfoar hat de Afûk 
kontakt socht mei Grendel Games yn 
Ljouwert. By Grendel Games dogge se de 
hiele dei neat oars as digitaal spultsjes 
bouwe, teste en ferbetterje. 

GameFrysk

Kinsto goed Frysk 

skriuwe? Test it yn de app! 

Fan 19 maaie ôf stiet er yn de 

appstore. Gratis en fergees!

Nije app:

Oer Wurdslang, Astronautegalchje en it Typfleantúch

Seis spultsjes yn ien 

app. Dat krijst ast de 

nije app GameFrysk 

downloadst. 

Superleuk! En foar 

Jelmer Walsweer 

al hielendal, want 

hy hat ien fan de 

spultsjes betocht. 



Brugklas is fan 26 maaie 

ôf op Zapp te sjen.
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Drama = in searje mei akteurs dy’t in 
personaazje spylje. De searjes geane 
faak om de persoanen dy’t der yn spylje 
en alles wat se meimeitsje (en dat is 
faak in hiele soad). GTST is bygelyks in 
dramasearje. 

Reality = yn in realitysearje sitte gjin 
akteurs, mar echte minsken yn echte 
situaasjes, sûnder skript. Snooki & 
Jwoww is in foarbyld. Of Boer Zoekt 
Vrouw en Jersey Shore.

Scripted reality = in searje mei 
akteurs dy’t situaasjes út it echte libben 
neispylje. It liket somtiden krekt echt, 
mar dat is it net. Awkward en Achter 
Gesloten Deuren binne scripted reality. 
En Brugklas fansels. Ast twivelest 
oft it nep of echt is, kinst dy ôffreegje 
wêrom’t net ien fan de spilers it nuver 
fynt dat der kamera’s yn ‘e wenkeamer 
steane...

Augmented reality = dit sjochst 
in protte by fuotbal wed striden. Om 
bûtenspul oan te jaan, wurdt der op it 
skerm in line op it fjild sjen litten. Ek 
by de Olympyske Spelen seachst by it 
reedriden in line op de baan. Dêrmei 
joegen se oan wat de fluchste tiid wie.

Drama/reality/scripted/augmented – wat is dat?!

Danique 
hat in rol yn 

BrugklasSpangaS hâldt aanst in simmerstop. Mar gjin noed, der 

wurdt al wurke oan in nije televyzjeferslaving: Brugklas. 

Danique út Ljouwert spilet dêr in grutte rol yn!

Wêr’t it opsykjen fan in wurdsje al net 
ta liede kin... Danique Veltman (15) út 
’e tredde klasse fan Piter Jelles YnSicht 
woe graach witte wat it wurd ‘casting’ 
betsjutte. Op Google rûgele se fan de 
iene side yn de oare, oant har each op 
in oprop foel. De AVROTROS socht 
jongeren dy’t audysje dwaan woenen foar 
in nije scripted reality searje: Brugklas. 
Danique is entûsjast en stjoert in mail. 
Se wurdt, mei 1500 oaren, útnoege foar 
de audysje en krijt in pear wiken letter 
berjocht: ‘Gefeliciteerd, je hebt de rol van 
Tirza!’

Grutte rol
‘En dat is niet zomaar een rol’, fertelt 
Danique. ‘Er zijn nu 45 afleveringen 
opgenomen en ik ben in alle 45 te 
zien! Dat is best wel uniek, want van 
alle acteurs zijn er maar een paar die 
in alle afleveringen voorkomen. Ik heb 
niet in elke aflevering tekst, soms ben 
ik gewoon een figurant. Het verschil is 
wel heel groot. Als je een hoofdrol speelt, 

behandelen ze je als een prinses, maar 
als figurant word je al snel aan de kant 
geschoven.’ 

45 ôfleveringen
Neffens Danique wurdt Brugklas in 
leuke searje. En herkenber ek. Asto sels 
op skoalle sitst, herkenst in hiele 
soad. Alles yn de searje kin dy ek 
oerkomme. Der binne no earst 
45 ôfleveringen opnommen, 
dat is genôch foar ien seizoen. 
As it in populêr programma 
wurdt, dan komme der 
miskien noch wol 45 
ôfleveringen. Sjogge we 
Danique dan ek werom? 
‘Dat zou ik heel graag 
willen, maar het moet wel 
van m’n ouders mogen en 
het moet met school te 
combineren zijn. Voor 
het eerste seizoen moest 
ik een half jaar lang elk 
week end naar Zaandam 

voor opnames. Mijn moeder 
bracht me elke keer, dat vond 

ze gelukkig niet erg. Zij had 
dan tijd om bij te kletsen 
met een vriendin of om te 
winkelen, maar het kost 
natuurlijk wel veel tijd.’ 

Danique hat in 
soad leard fan 
it aktearjen. 
‘Be  halve de 
les  sen drama 
op school 
had ik geen 

acteer ervaring. 
Toch heb ik twee 

eigen afleve rin gen 
gekregen. Elke af le-

vering vertelt een ander ver-
haal, het is dus niet een soap zoals GTST 
of SpangaS waarin de ene aflevering de 
andere opvolgt.’ De regisseurs hawwe 

foar elke ôflevering in ferhaalline 
skreaun. Gjin tekst dus! De akteurs 
moatte de tekst ymprovisearje. Danique: 
‘Je weet dus nooit wat je tegenspeler 
gaat zeggen, maar je moet er wel 
direct op inspelen. Best moeilijk, maar 
gelukkig kreeg ik goede tips. Bovendien 
verdiende ik best goed, dus het was ook 
een mooi bijbaantje.’ Sa’n bybaantsje is 
hiel wat oars as kranten of folders yn ‘e 
brievebus smite of potten brune beane 
op ‘e planke sette yn de supermerk! 

Rol yn GTST
Wolst no letter ek aktrise wurde? ‘Ik 
hoop inderdaad dat dit het begin is van 
een toekomst als actrice. Ik droom van 
een rol in GTST of in een film van Carry 
Slee. Maar ik droom ook van een baan 
in de gehandicaptenzorg! Daarom ga ik 
straks gewoon een passende opleiding 
doen en zo nu en dan een auditie voor 
een leuke rol.’

Moai 
bybaantsje
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De-koek-
jemeunster-tip:

Húswurk meitsje mei in 
lege mage wol net! Do hast 

dus in goed ekskús om 
earst de koekjetromp 
(heal) leech te iten. 

     De-goed-gefoel-tip:
Meitsje in to-do listke. Sa witst 
hoefolle ast dwaan moatst en 
ferjitst neat. Dan kinst ek 
hearlik ôfstreekje watst al dien 
hast. Dat jout in goed gefoel!

De-leit-foar-de-hân-mar-wurket-wol-tip: 
Set in streek ûnder belangrike dingen. Sa kinst 
yn ien eachopslach sjen wêr’t de belangrykste 
tekst stiet. In folgjende kear kinst dan ek 
lekker fluch troch de tekst, want dan hoechst 
allinne de ûnderstreke sinnen te lêzen. 

De-hâld-it-leuk-tip:Hiel, hiel belangryk: hâld nei elke fyftich minuten in skoft fan tsien minuten! Betink in leuke aktiviteit foar yn it skoft, sa hâldst it leuk foar dysels.

De-wekker-bliuw-tip:

Set in rút iepen. As 

de keamer waarm 

is, falst namment-

lik sa yn ’e sliep. 

En dat is no krekt 

net de bedoeling! 

10 húswurktips!

De-mar-dat-is-logysk-tip:
Doch noait twa fakken 
achterelkoar dy’t op elkoar 
lykje. Begjin dus net 
oan wiskunde ast krekt 
natuerkunde dien hast. 
Dan hellest se trochinoar 
hinne. Mar dat is logysk. 

De-organisearje-is-ek-in-fak-tip:
Bepaal dyn leartiid. Stel fan te-
foaren fêst hoefolle tiid datst 
oan in fak besteegje wolst. 

De-wc-tip:
Moatst wurdsjes leare? 
Hingje se twa wike foar 
de toets op ’e wc! Dêr 
sitst alle dagen wol in 
pear kear. Wedzje datst 
se nei twa wike kenst? 

De-win-win-tip:

Praat lûdop. Dan lêst 

de tekst net allinne, 

mar hearst him ek. 

Dat giet dûbelop. 

Húswurktips kinne hiel handich 

wêze. Al hielendal as se fergees 

binne. Dêrom biede wy dy dizze 10 

tips oan. Foar neat, noppes, nada! 

Dus kom fan dy bank ôf en gean 

gau oan ‘e slach. Miskien kinst 

fan dy 5 noch krekt in 6 meitsje! 

De-ôfwiksel-tip:
Wikselje lear- en 
skriuwwurk ôf. 
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Magistraal album fan DI-RECT 
Rockband DI-RECT kaam yn april mei in nije plaat: Daydreams In A Blackout. En 
wat foar in plaat... It is in pronkje! Dat tochten mear minsken, want it album 
kaam fuort binnen op it earste plak fan de Album Top 100. Op de earste helte fan 
de plaat ferrast DI-RECT mei in soad elektroanika. Dochs binne se it rocken ek 
noch net ferleard, want yn hast alle nûmers sitte lekkere gitaarpartijen. De jonges 
ha de tiid nommen foar dit album, foargonger Time Will Heal Our Senses kaam al 
wer 2,5 jier lyn út. Hindert neat, no komme de Hagenezen ek echt mei wat moais!

Keapsike Mark Zuckerberg  
Pfff, dy Mark-Facebook-Zuckerberg liket wol in shopaholic. De oprjochter 
fan Facebook docht de iene nei de oare oername. Sa hat er WhatsApp en 
Instagram al kocht, en dêr bliuwt it net by. Koartlyn sette er ek Oculus VR op 
syn namme. Dat bedriuw makket de virtual-realitybril Oculus Rift. Mei dy 
bril wurdt de brûker ûnderdompele yn in firtuele wrâld. Sa stiet de brûker 
bygelyks midden yn in game of film. En dat liket dan libbensecht! Neffens 
Mark Zuckerberg hat virtual reality de takomst. ‘Oait sil virtual reality in 
rol spylje yn it libben fan miljarden minsken’, foarspelt hy. Ambisjeus hear!

Will.i.am komt mei smartwatch 
Will.i.am hat in eigen smartwatch ûntwikkele. De gadget moat yn july 
te keap wêze. Neffens de rapper kinst mei it horloazje belje en muzyk 
ôfspylje. Ek Twitter, Instagram en Facebook sitte derop. En Bluetooth, 
dat is foar in triedleaze ferbining mei in headset. Will.i.am, rapper fan 
Black Eyed Peas, lansearre earder al aksessoires foar de iPhone, mar 
stuts yn dit projekt eigen jild. De smartwatch is dus hielendal syn ding. 

Wy binne benijd oft it in ‘hit’ wurdt... Wa wit ferfange wy oer in skoftke ús mobyltsje troch in horloazje...

Wite Hûs lilk om selfy Obama
It Amerikaanske Wite Hûs is net bliid mei de selfy dy’t honkballer David 
Ortiz makke mei presidint Barack Obama. Ortiz makke de foto mei in 
Samsung Galaxy Note 3. Samsung makke dêr tankber gebrûk fan: se 
retweeten it plaatsje direkt. Fansels gong de foto dêrnei de hiele wrâld 
oer. Moaie reklame foar Samsung. Dêr wie the White House dus net bliid 
mei. Sy tochten dat Samsung de marketingstunt yn sêne setten hie. 
Honkballer Ortiz wurdt nammentlik sponsore troch Samsung! Sels seit 
de Amerikaanske sporter dat er gjin opdracht krigen hie foar de foto, mar 
dat it in spontane aksje wie.

Mobyltsje oplade yn 30 sekonden   
O yeah, se hawwe no wer wat handichs betocht... In akku dy’t yn tritich sekonden in 
mobyl oplade kin. It Israëlyske bedriuw StoreDot wurket al in skoftke oan dizze nije 
technology. De nije telefoanakku is noch net te keap. De akku waard ûntwurpen foar 
de Samsung Galaxy S4 en moat no noch geskikt makke wurde foar oare telefoans. 
It is de bedoeling dat it ding oer in jier yn ‘e winkel leit. Hy soe in bytsje mear as 
tweintich euro kostje moatte. Wy sizze: Kom mar op, hartstikke handich!


