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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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septimber 2014

Abonnemintspriis 2014-2015: 

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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folgje LinKk magazine online

Ynhâld en LinKke Saken
Nijtsjes foar en oer skoallen

Hoi! Ik bin Maiki! 
Fan Japan nei Nederlân  

Ja skodzje en nee knikke
Frjemde gewoanten yn it bûtenlân

Sin oan
Koart ferhaal 
LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 
Fierljepper Bart Helmholt 
Jan Teade ynterviewt Bart

Belangrike moetings 
Hoe’t stjerren ‘tafallich’ bekend wurde

Gadgets
Kom yn ‘e kunde mei de nijste tools

Hoe ticht stiesto by Obama?
Dyn online kunde

Senuwen?! Echt net!
Fjouwer oefeningen om senuwen te betwingen
Moeting mei alle minsken
Poëzy 

F-terside
Oer games, muzyk en films TOP 3

sintrum meartaligens

Se komme út in efterbuert, 

mar troch it meitsjen fan 

plaatsjes waarden se hiel 

populêr. En no hearre se 

by de rykste minsken fan 

’e wrâld. Dit binne trije 

hiphoppers mei jild as wetter! 

De útflecht: 
spannende 

searje
De útflecht is in superspannende drama-

searje, ynkoarten te sjen by Omrop 

Fryslân. De searje giet oer Denise, Kevin 

en Lieske, trije klassegenoaten dy’t faak 

byelkoar yn ‘it hok’ sitte. De freonen lûke 

in protte meielkoar op, mar Denise hat ek 

har moetings mei Lionel, in flechtling dy’t 

sûnt koart by har yn ‘e klasse sit. Se sykje 

elkoar hieltyd faker op, der broeit wat. 

Tuskentroch dûnset Denise in protte mei 

Lieske, moat se nei skoalle en hat se it thús 

net sa gesellich mei har heit. Mear witte? 

Folgje de searje fan 15 novimber ôf! 

Kinsto it? Fol passy en konsintraasje in gedicht foardrage op in grut poadium? Jou dy dan op foar FeRstival. 
FeRstival is de Fryske foardrachtswedstriid foar middelbere skoallen. De foarrondes binne op freedtemiddei 
7 novimber yn De Stolp yn Snits en dyselde middei is der ek in foarronde yn De Lawei yn Drachten. Op 
freedtemiddei 14 novimber is der noch in foarronde yn Zalen Tivoli yn Ljouwert. De finale is op sneon 13 
desimber yn Het Posthuis Theater op It Hearrenfean. De oanfang is altyd 13.30 oere.
 
Om mei te dwaan kiest in gedicht út it boekje FeRsefariaasje 2014. Dat boekje kinst krije fia dyn 
dosint Frysk. Hy of sy bestelt it fergees by Cedin/sintrum Meartaligens, tel. 0880 200 300. Opjaan 
kin oant en mei freed 24 oktober by Jelle Bangma, j.bangma@cedin.nl. Yn dy opjefte moatte fermeld 
wurde: namme, kategory, wenplak en namme fan de skoalle. Doch mei en wy sjogge dy on stage!  

1.   P. Diddy (Puff Daddy, Diddy, Diddy-Dirty Money, 

syn namme feroaret nochal ris...)

2.  Dr. Dre (Master fan de G-funk...)

3.   Jay Z (sit net allinne yn de muzyk, 

 ek yn klean, basketbal en hoareka)

Rykste hiphoppers yn 2014

Fryslân’s got 

foardraachtalint 

Ha LinKk-lêzers,
It sit der wer op. Klear, oer, dien. De simmer is foarby. Ien treast: hjir is 
LinKk! LinKk is it ljocht tusken al dy tsjustere skoalboeken. En LinKk 
is – mar dat hiest fêst al yn ‘e gaten – Frysktalich. Anyway, dêr hie ik it 
net oer. Ik hie it oer de simmer. Spitich dat dy alwer foarby is. No moatst 
wer fol oan ‘e bak: húswurk, repetysjes en SO’s... Drok hear, en dat ek 
nochris op in nije skoalle! Neist al dy taken hast ek tiid nedich om te 
socializen, want do wolst op skoalle fansels ek wat freonen meitsje. Wol 
sa gesellich. Hast al leuke minsken kennen leard yn de earste wiken? 
Yn dit tydskrift lêst hoe belangryk moetings wêze kinne. In hiele soad 
superstjerren binne bekend wurden omdat se tafallich de goede persoan 
tsjin it liif rûnen. Lady Gaga, Katy Perry en Johnny Depp, wy hienen se 
net kennen sûnder dy iene moeting. Mear witte? Blêdzje nei side 14.

Sa steane der noch folle mear artikels yn dizze earste LinKk dy’t linkt 
binne oan it tema ‘Minsken en moetings’. Tenei lêsto dit tydskrift by 
it fak Frysk. Wy hoopje dat it in moaie ûnderbrekking is fan alle ‘saaie’ 
lessen. LinKk ek saai? Sis der wat fan! Wy binne te berikken fia Twitter 
(@linkkmagazine) of e-mail (linkk@cedin.nl). Leuke ideeën foar artikels 
of oare suggestjes binne wolkom op de redaksje. Kom mar op!  

Hoi! 
Marrit de Schiffart

Foto: Sjoukje N
ijp

In wierheid as in ko
It is mei sizzen net te dwaan.

(Met praten alleen bereik je niets.)

Linkke sakenLinkke saken
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Ik bin Maiki

NederlAn en Japan
Japan is njoggen kear grutter as Nederlân. 
Der wenje 128 miljoen minsken, dat binne 
der gemiddeld 337 op ien fjouwerkante 
kilometer. Yn Nederlân wenje 403 minsken 
op ien fjouwerkante kilometer. Yn de 
haadstêd Tokyo wenje 37 miljoen minsken. 
It is de grutste, tichtstbefolkste en djoerste 
stêd fan ‘e wrâld.

Dit is Maiki. 

Sy komt út 

Japan, mar 

wennet it kommende jier yn 

Fryslân. Se sil foar LinKk in  

column skriuwe oer de aventoeren 

dy’t se hjir belibbet. De earste 

lêze jim yn de folgjende LinKk, 

earst wolle wy har efkes oan 

jim foarstelle. Kom yn ‘e kunde 

mei Maiki en har lân Japan!

 Hoi  =  Hoi (we begjinne maklik…)

 Hallo  =  Konnichi wa

 Bedankt  =  Arigato

 Super, geweldich  =  Sutekina

 Leaf  =  Airashii

 Moai  =  Utsukushii

 High School  =  Koukou

 1  = Ichi
 2  = Ni
 3  = San
 4  = Shi
 5  = Go
 6  = Roku
 7  = Shichi
 8  = Hachi
 9  = Kyu
 10  = Ju

4

H i
Dit fUnen 

foargongers 
fan Maiki 

fan NederlAn

Valentin út België: ‘It foel my 
op dat de films yn Nederlân 
allegear ûndertitele wurde. Yn 
Frânsktalich België binne alle 
films yn it Frânsk. Fierder wie 
it opfallend dat minsken in 
soad nei darten en reedriden 
op televyzje sjogge, dat wie 
nij foar my. En yn België ha 
we folle mear frije dagen, yn 
Nederlân ha jim dan wol wer 
twa krystdagen wylst wy yn 
België mar ien ha. Fierder 
tútsje wy as we inoar sjogge of 
ôfskied nimme, dat dogge jim 
yn Nederlân folle minder.’

Izzy út Amearika: ‘Ik hie noait 
tocht dat it sa dreech wêze soe 
om Nederlân te ferlitten. Dit 
lytse lân sil altyd in bysûnder 
plakje yn myn hert hâlde en ik 
kom echt noch in kear werom!’

Oriana út Venezuela: ‘Karbid 
sjitten, dat hie ik echt noch 
noait sjoen. Leuk, mar wat 
in kabaal! Kryst en âld en nij 
wienen it ôfrûne jier foar my 
moai, nij en oars. Ik bin hiel 
tankber foar it gastgesin dêr’t 
ik ferbliuwe mocht, ik fielde my 
der echt thús.’

‘Ik bin 18 jier en wenje yn Japan. Mar 
dit skoaljier ferruilje ik myn heitelân 
foar Nederlân! Sûnder heit, mem en 
âldere sus, want ik wenje in jier lang 
by in gastgesin yn Drachten. Dêr gean 
ik nei OSG Singelland, it Drachtster 
Lyceum. Ik bin hartstikke benijd hoe’t 
dat is en watfoar lân Nederlân is. Ik 
meitsje fêst in soad mei en sil genôch 
dingen sjen dy’t foar my hiel nuver 
binne. Dêr skriuw ik dit skoaljier in  
column oer yn LinKk.

Sa’n High School-jier, sa’t se dit 
neame, liket my moai om’t ik groeie 
wol. Net yn ’e hichte hear, Japanners 
binne net sa grut :). Ik wol folwoeksen 
wurde en Nederlân liket my dêr in 
prima lân foar. Ik wol de kultuer 
opsnuve en útwikselje. En ik sjoch der 
nei út om mear oer dit lân te learen, te 
fytsen, nei fuotbalwedstriden te gean 
en Nederlânsk iten te priuwen en te 
meitsjen.

Yn Japan wenje ik op Okinawa, in 
eilân yn de prachtige blauwe see yn it 
súdwesten fan it lân. Ik ha ien sus. Sy 
wennet net mear thús, se studearret 
yn de haadstêd Tokyo.’

Do ek?!

Ek in tydlike, bûtenlânske broer of sus yn ‘e hús?
Utwikselingsstudinten wenje yn gast gesinnen. Travel Active is in organisaasje dy’t 
elk jier Nederlânske húshâldings siket dy’t it leuk fine om in bûtenlânske studint 
yn hûs te hawwen. Liket sa’n tydlike broer of sus dy ek wol wat? Of bist nijsgjirrich 
nei de kultuer fan in oar? Dan kinst dy mei dyn âlders opjaan as gastgesin op 
www.travelactive.nl/high-school-holland. 

Of sels in jier nei it bûtenlân?
Miskien liket it dy ek wol wat om foar in jier nei it bûtenlân ta (koarter kin trouwens 
ek). Travel Active soarget der ek foar dat Nederlânske jongeren (15-18 jier) by in 
leuk gesin yn bygelyks Amearika, Kanada, Australië, Nij-Seelân, Súd-Afrika, Súd-
Amearika of Europa terjochte kinne. Sjoch mar ris op de website fan Travel Active 
foar mear ynformaasje: www.travelactive.nl.

Japansk 
wurdboekje
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Hasto fan ‘t simmer op fakânsje yn 

it bûtenlân west? Dan is it dy fêst 

opfallen dat de minsken dêr hiele 

oare gewoanten ha. Wa’t bygelyks 

lekker yn de Grykske sinne lein hat, 

sil al gau leard ha dat it wurdsje 

‘nè’ hjir ja betsjut. Krekt oarsom 

dus. En de tomme opstekke helpt 

ek net, want dat is yn Grikelân 

in belediging. Nuver net? LinKk 

gong op syk nei noch mear fan dy 

frjemde gewoanten yn it bûtenlân. 

JA skodzje en NEE knikke

Ungeloksgetal
Yn Nederlân is 13 it ûngeloksgetal. Mar yn it bûtenlân ha se 
hiele oare getallen dêr’t se in spesjale betsjutting oan jouwe. 
It getal 4 is yn Japan en Sina bygelyks it ûngeloksgetal. It 
getal stiet nammentlik foar de dea. Silst yn Sina of Japan 
dan ek net gau in 4e, 14e of 24e etaazje yn in flatgebou fine. 
Yn Italië ha se in hekel oan it getal 17. Yn Romeinske sifers 
wurdt it getal 17 nammentlik skreaun as XVII. En ast dat 
útsprekst, heart it as Vixi, dat ‘ik bin dea’ betsjut. Sis no sels, 
ûngelokkiger kin eins net.  

Ja = ja en nee = nee
Soest sizze dat ien ding op ‘e hiele wrâld dochs wol itselde 
is, nammentlik ja is ja en nee is nee. Mar sels dêryn binne 
noch wer ferskillen. Yn Bulgarije, Pakistan en India bygelyks 
skodzje se mei de holle as se ja bedoele. En by nee knikke se 
op en del. Apart he? Besykje it sels mar ris: ja sizze en tagelyk 
mei dyn holle skodzje. Dat fielt frjemd!

   

‘Hoi!’
Yn Nederlân seist gewoan ‘hoi’ ast ien foar it earst moetest. 
Of do joust inoar in hân of in tút. Mar yn it bûtenlân giet dat 
faak hiel oars. Yn Sina joust inoar bygelyks noait in tút. Ek 
net ast elkoar al hiel goed kenst. In lyts knikje mei de holle 
is foar Sinezen genôch. Yn buorlân Japan bûge minsken as 
se inoar sjogge. En dat is noch net sa ienfâldich, want by it 
bûgen moatst rekken hâlde mei de persoan tsjinoer dy. Stiet 
dizze man of frou heech yn oansjen, dan moatsto altyd krekt 
wat djipper bûge. 

Neat oan ‘e hân
Bist yn Azië of Afrika, dan is it goed om te witten datst altyd 
dyn rjochterhân brûke moatst wannear’tst mei ien fûstkest. 
De linkerhân wurdt sjoen as ûnrein. De linkerhân brûkst 
dêrom ek noait by it iten. Mar der binne ek lannen dêr’tst 
inoar hielendal de hân net jaan meist. Sa mei in Arabyske 
man nea de hân fan in frou skodzje. Dat is no ienris harren 
gewoante, dêr’t elke man him oan hâlde moat. 

Gesellige boel op ’e dyk
Oer links en rjochts sprutsen: hast wolris yn Ingelân west? 
Dêr rydt it ferkear oan ‘e oare kant fan ‘e dyk. Dat jildt 
trouwens ek foar Australië, Ierlân, Nij-Seelân, Hongkong, 
Suriname en Yndonesië. En der binne noch folle mear 
lannen dêr’t men oan ‘e linkerkant rydt. It ferhaal giet dat 
dit eartiids sa wie om’t men doe noch mei hynder en wein 
ried en in grut swurd meidroech. Kaamst ûnderweis ien tsjin 
dy’tsto net lije mochtst, dan koest maklik it swurd yn dyn 
rjochterhân brûke. Wat in gesellige boel hat dat west op ‘e 
dyk. It is mar goed dat se doe noch gjin files hienen... 

It slurpparadys
Do hast it fêst wolris heard: yn Sina meist gewoan in dikke 
boer litte oan ‘e itenstafel. Dêr sil net ien nuver fan opsjen. 
Sterker noch: Sinezen sjogge it just as in komplimint foar de 
kok. En slurpe fan dyn sop of drinken? Ek gjin inkel probleem 
yn Sina. Datselde jildt yn Japan, dêr’t smakken bygelyks 
betsjut datsto it iten hiel lekker fynst. Moatst allinnich noch 
wol efkes leare hoe’tst mei stokjes ite moatst.

Fan ‘e grûn ite
Netsjes opromje nei it iten? Yn Spanje is it hiel gewoan om dyn 
servetsje en itensresten yn in restaurant op ‘e grûn te smiten 
ast klear bist. Sa hoecht it personiel fan it restaurant net nei 
elke klant op te romjen, mar pas oan ‘e ein fan de jûn. Dat 
besparret in hiel soad tiid. It resultaat is in restaurantflier fol 
mei plattrape servetsjes en rommel. Echt skjin is it net, mar 
yn Spanje kinst wol fan de grûn ite! 

Net echt handich
It is faak lestich om inoar te ferstean yn it bûtenlân fanwege 
de oare taal. Dêrom is it handich om mei ‘hannen en fuotten’ 
te praten. Mar ek dat is net altyd maklik. Witsto bygelyks 
dat de tomme opstekke in belediging is yn Grikelân? En ús 
Nederlânske teken foar okee (de tomme en de wiisfinger dy’t 
in rûntsje meitsje) betsjut yn Brazilië itselde as ‘fuck you’. 
Net echt handich dus om dat te dwaan. 

Frjemde gewoanten yn it bûtenlân
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‘Ik ha der wol sin oan!’ Kees sit op de steger en beweecht 
syn brune fuotten troch it wetter fan it kanaal. Hy knypt 
de eagen heal ticht en sjocht nei de stêd dy’t fierderop yn 
de gleone simmerloft liket te dûnsjen. ‘Ja! Ik ha der wol sin 
oan!’ Hy lit him stadich achteroer sakje yn it sloppe gers, 
makket mei syn fuotten noch altiten lome bewegingen yn 
it koele wetter.

‘Doochsto wol?’ Dat is Jaap, dy’t deun neist Annet sit; as it 
in bytsje kin, sit Jaap it leafst ticht by Annet en noch leaver 
oan har. Hy folget mei de útstutsen wiisfinger fan de 
rjochterhân twa flinterkes dy’t boppe de blommen yn de 
berm achter ús fladderje. ‘Dit is ommers it paradys!’ Syn 
flinterpistoal rekket krekt eefkes de bleate búk fan Annet, 
dy’t skrikt, mar te lui is om der wat fan te sizzen. Allinne 
de middelste finger fan har rjochterhân giet eefkes 
omheech. ‘Poef!’ Jaap blaast de sabeare reek fan syn finger. 
‘Rekke, allebeide!’ Jaap hat in frjemde foarstelling fan it 
paradys, tinkt my. De beide flinters fleane trouwens 
fleurich fierder oer de simmerblommen.

‘Paradys, zegt die gek! Als dit het paradys is, dan solliciteer 
ik direct naar de hel!’ Aleit wennet noch mar krekt in pear 
moanne by ús yn it doarp. Sy praat in protte, mar ik ha har 
noch net ien kear wat posityfs sizzen heard. ‘Kees heeft 
gelijk: alles beter dan… dan dit.’ Se makket in faach gebaar 
yn ‘e romte. Ik leau net dat Kees it sa bedoeld hie mei syn 
opmerking fan niiskrekt; hy is de posityfste jonge dy’t ik 
ken. 
‘It is in leave jonge’, seit ús mem geregeld, ‘fynsto dat ek 
net?’ Ik fyn dat wol, mar dat sil ik fansels noait sizze.

Der is net ien dy’t op Aleit har stikelichheden yngiet. It is 
ommers ek fierstente waarm om mekoar yn ‘e bek te 
hingjen. Aleit docht sels ek gjin poging om it fjurke noch 
wat op te pookjen.
Heech boppe my glinsterje twa fleantugen. Se lykje flak 
byinoar lâns te gean. Mar ik wit dat it sa net is, dêr soarget 
de ferkearstoer wol foar. As ik de eagen hast hielendal 
tichtknyp, trilje se troch de loft, elk in kant út.

‘Wat fynsto, Geke?’ Kees fansels. Dy sil noait ferjitte ús der 
allegearre by te belûken, dus my ek. ‘Geke fynt noait wat!’ 
Jaap sjocht stikem nei Annet oft dy dit grapke - want dat 
fynt er it - wol heard hat, mar se jout gjin azem, slacht 
sloom nei in foarby gûnzjende hommel. 
‘Kinst bêst wat fine, sûnder it altiten mar direkt yn it rûn te 
tetterjen! Kom op Geke: wat fynsto?’

Ja, wat fyn ik? Ik fyn it… bêst dreech. “Betiizjend”, soe 
beppe Geartsje sizze, want dy wol dat ik geef Frysk praat. 
Troch myn eachkierkes besjoch ik ús groepke: Kees, Jaap, 
Annet, Aleit. En dan Hilbrand en Fardou dy’t fierderop yn 
it kanaal swimme. Wy ha sûnt groep 1 byinoar yn ‘e klasse 
sitten. Mear bern binne der hjir net fan ús leeftiid. Jaap 
syn paradys is mar in skytplakje oan it kanaal. Wy hawwe 
alles meielkoar dien en meimakke. Jaap dy’t yn groep 2 
noch yn ‘e broek pisse en no besiket Annet te fersieren. 
Annet dy’t nei de kleutergroepen alle skoalhurdriderijen 

wûn, mar dy’t altiten legere sifers op taal hie as my. Kees 
dy’t leaver thús op ‘e trekker sit, mar der no dochs wol sin 
oan hat. Fardau en Hilbrand, broer en sus, dy’t fier bûten 
de buorren wenje, dy’t it leafst tegearre binne, mar dy’t 
noch noait fergetten ha my moarns oan te heljen nei 
skoalle ta. En Aleit fansels. Dy kaam dus folle letter en sy 
fynt alles yn it doarp stom. Mar tagelyk: se is net by ús wei 
te slaan.

‘Geke?’ Kees besiket it noch in kear. Ik moat wat sizze, mar 
ik wit net wat. Ik bin sa’n trut dy’t noait op ‘e tiid de krekte 
wurden yn de goede folchoarder krijt. Ik wit se bêst, mar se 
wolle der altiten allegearre tagelyk út en dan stroffelje se 
fansels oer elkoar mei bergen ‘uh’s’ en ‘no ja’s’ der tuskenyn. 
In soadsje is ’t meastal, dat ik hâld my sa leaf wol stil. 
Skriuwe kin ik better. Folle better. Opstellen, ferhalen, 
gedichten. No ja, sis mar ferskes; gedichten is ek wer sa’n 
grut wurd. Ik lit se net ien lêze fansels.

Wat fyn ik? Kees giet nei it Nordwin, Annet en Jaap - hoe 
soe ’t ek oars? - tegearre nei it vwo. Hilbrand en Fardou ek, 
mar dan yn in oar plak. Aleit sil nei it gymnasium en ik nei 
de trijetalige havo. Ik bin ommers fan de talen, wiskunde 
wurdt in ramp. Fansels is it wol spannend: allegearre nije 
minsken, erfaringen, yndrukken. Us heit hat dat wol tûzen 
kear sein en neffens mem is it och sa goed foar myn 
ûntwikkeling. Mar fan nije wike moandei ôf komme Fardau 
en Hilbrand net mear alle moarnen oanfytsen. En hear ik 
Aleit har gekrimmenear net mear allegeduerigen. Kees ropt 
net mear: ‘Dizze is foar ús, Gee!’ as ik by it skoalkeatsen 
wer in opslach ferbruid ha. En as it oait wat wurde sil mei 
Jaap en Annet: ik bin der net by!
En ynienen binne se der: dy ferrekte triennen. Ik hie it 
witte kinnen. Dat is by my altiten sa: as der tefolle wurden 
binne dy’t tagelyk nei bûten stroffelje wolle, dan begjin ik 
te janken.

Hilbrand en Fardou, dy’t krekt weromswommen binne, 
klimme ferheard op ‘e wâl. Jaap, dy’t de hân einliks 
stikemwei flakby dy fan Annet lein hie, komt oerein. Kees 
komt op ’e knibbels njonken my en slacht de earm om myn 
skouder. Annet krûpt my oan, sels Aleit makket nergens in 
rotopmerking oer. ‘Ik bin in stomme geit’, sis ik, teminsten, 
dat wol ik sizze, mar sels sa’n ienfâldige meidieling bliuwt 
hingjen yn snokken en snotterjen. Gelokkich: der is net ien 
dy’t wat seit, dy’t in stomme grap makket. Hiel eefkes sitte 
wy mei ús sânen stil ticht byinoar. Hiel close yn de waarme 
sinne. Boppe de berm dûnsje de flinters. De beide 
fleantugen binne fuort. De lange wite strepen dy’t se 
achterlitten ha, driuwe hiel stadich yninoar.

SIN
OAN?

• Gleone = gloeiende
• Sabeare = nagebootst, niet echt
• Niiskrekt = zojuist
• Fjurke = vuurtje
• Gjin azem jaan = niet reageren
•  Skoalhurdriderij = 

schoolhardrijderij, schoolschaatsen
•  Buorren = dorpskom, centrum van 

het dorp
• Stroffelje = struikelen
• Krimmenearje = klagen, zeuren
• Allegeduerigen = voortdurend
• Ferheard = verbaasd, verwonderd

lestige wurdenlestige wurden
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Koart ferhaalKoart ferhaal
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LinKke Films
Transformers: Age of Extinction 3D
Yn dizze spektakulêre 3D aksjefilm binne de Autobots en 
de Decepticons hast allegearre fan ‘e wrâld ferdwûn. Se 
binne skoftenlang opjage troch de regearing. In auto-
monteur (Mark Wahlberg) en syn dochter (Nichola Peltz) 
dogge in bysûndere ûntdekking dy’t it hiele ferhaal 
feroaret. Super spannend!

Step Up 5
Yn Step Up 5 is it heftichste dûnsbattle ever. Street-
dancer Sean Asa (Ryan Guzman) ferlit Miami om fer-
neamd te wurden yn Hollywood. As hy dêr oankomt, 
realisearret er him dat de kânsen dêr minimaal binne. 
Mar as hy mei syn crew meidocht oan in dûnswedstriid yn 
Las Vegas, liket it derop dat hy dochs noch in kâns krijt 
om syn dreamen wier te meitsjen.

Oorlogsgeheimen
Oorlogsgeheimen is in Nederlânske famyljefilm. Tuur en 
Lambert binne al hiel lang bêste freonen. Se wenje yn in 
moai doarpke yn Limboarch, mar de oarloch giet net oan 
harren doarp foarby. It feroaret harren wrâld foar altyd. 
Tuur syn âlders gean by it ferset, mar Lambert syn 
famylje is lid fan de NSB. As Maartje by harren yn ‘e 
klasse komt en har geheim allinnich mei Tuur dield, 
driuwt dat net allinnich de beide freonen mar ek de 
famylje útelkoar. Hoe rint dit ôf? 

One Direction in Concert
Foar de echte fans: belibje it ultime konsert fan One 
Direction yn it San Ciro Stadium! Dizze film jout dy de 
kâns om de livetour mei te meitsjen, teminsten ast it 
konsert mist hast. Neist 75 minuten muzyk ek noch 15 
minuten unyk byldmateriaal fan de jonges sels. 

Justin Bieber rint blautsje
Justin Bieber tocht wer efkes in supermodel oan syn 
fersierlistke ta te foegjen. Op it jierdeifeestje fan 
ûntwerper Riccardo Tisci op Ibiza rûn Justin model 
Kate Moss tsjin it liif. Hy woe graach troch mienskiplike 
freonen oan har foarsteld wurde, mar dêr siet Kate 
Moss net bepaald op te wachtsjen. Dat hie benammen 
te krijen mei in eardere rûzje tusken Justin en Orlando 
Bloom. Kate fûn dat Justin him as in lyts bern oansteld 
hie en se spruts him dan ek ta as wie se syn juf. Dat wie 
even skrikke foar Bieber, want dy wie krekt fol 
ferwachting en in tikje arrogant op har ôfstapt. Hy 
krige daliks de folle laach. Oeps…

Linkke sidenLinkke siden

Nicki Minaj bang

Rihanna: 

eigen fuotbalklup Robin Williams 
stoarn

K
ate M

oss
K
ate M

oss

Jamai werom
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De geweldige akteur en komyk Robin Williams is 
stoarn. Hy wie 63 jier. Hy waard fûn yn syn 
appartemint yn Californië. De plysje tinkt dat de 
akteur himsels tekoart dien hat. Robin hie in soad lêst 
fan depresjes en wie ferslave oan alkohol. Koartlyn 
soe er noch opnommen west ha yn in ôfkickklinyk. It 
hat net holpen. Robin lit trije bern en syn frou Susan 
achter. Susan Schneider seit dat se no ôfskied nimme 
moat fan har man én bêste freon. Robin waard 
útroppen ta ‘grappichste man fan ’e wrâld’, wûn in 
Oscar en waard ferskillende kearen nominearre as 
bêste akteur ever. Hy spile yn tsientallen films en 
waard wrâldferneamd mei syn útsûnderlike talint op 
it wite doek. Eins hie er dochs alles wêr’t elk minske 
fan dreamt? Of hat Nicki Minaj gelyk mei har útspraak 
dat de showbizz libbensgefaarlik is? Rêst sêft, Robin. 

Sjongeres Rihanna tinkt der oer nei om in Britske 
fuotbalklup te keapjen. Guon fan jim wisten miskien 
al dat Rihanna in grut fuotbalfan is, mar dat se sa’n 
passy hat foar fuotbal dat se no ek har eigen team 
keapje wol? Ynteressant! Har fans wienen al op ’e 
hichte fan har leafde foar dizze sport, want mei it 
WK twittere Rihanna har in slach yn ’e rûnte. Riri 
hat har freon Didier Drogba benadere om har advys 
te jaan. Mar se hat noch mear plannen: se wol ek 
graach in eigen sportakademy opsette yn har 
bertelân Barbados, sadat de bern dêr ek in serieuze 
kâns meitsje kinne yn de profesjonele sportwrâld. 
Sjoch, dát is in goed stribjen!

Jamai Loman wie de winner fan de alderearste talintejacht op ‘e Nederlânske 
televyzje. Yn de finale stried hy tsjin Jim Bakkum en gie hy der mei de beker fan 
troch. Jim wie de grutte favoryt, omdat hy hiel knap wie. Jamai wie doedestiids noch 
wat in stevige jonge mei in swart/wyt briltsje op. Mar Nederlân keas dochs massaal 
foar it bêste sjongtalint en dat wie Jamai. Nei it winnen fan Idols makke hy karriêre 
yn ’e musicalwrâld. Hy spile yn ferskillende teaterstikken troch it hiele lân. Mar no 
hat Jamai him talein op in comeback yn ‘e televyzjewrâld, as presintator. ‘Der sille 
fêst wer minsken twivelje oft ik it wol rêd, mar ik haw leard dat ik alles berikke kin 
troch hurd te wurkjen. De tv-wrâld hat in soad oerienkomsten mei de teaterwrâld. It 
is myn stille leafde, dy’t ik no diele wol mei elkenien!’ Jamai is sûnt koart alle dagen 
te sjen yn RTL Boulevard. te sjen yn RTL Boulevard. 

Jay Z en Beyoncé: trouble in paradise
Al skoften wurdt der rabbe dat Jay Z en Beyoncé 
útinoar gean. De twa soenen in soad rûzje meitsje en 
beide harren trouring ôfdien hawwe. Hoe kin dat no!? 
As wy no hoop hienen yn ien stel yn ‘e showbizz, dan 
wienen it dochs wol dizze twa! Twa superstjerren, sa 
fereale, sa yn ‘e wolken mei harren berntsje Blue Ivy. 
Mar it liket hielendal mis te gean. En dat is super 
ûnhandich, want Jay en Bé sitte tegearre noch midden 

yn harren konserttour On The Run. Se wolle foar de 
fans de tour goed ôfslute sadat elkenien noch krijt 
wêr’t hy of sy foar betelle hat en rjocht op hat. Mar dat 
falt grif net mei,  dei en nacht op reis wêze en performe 
moatte mei ien dêr’tst hieltyd rûzje mei hast. Se hawwe 
al relaasjeterapy besocht, mar it hat net echt holpen.
Wy winskje de twa in hiel soad wiisheid ta om de bêste 
beslissing foar dochter Blue Ivy te meitsjen.  

Nicki Minaj seit dat de showbizz 
libbensgefaarlik is. Yn it tydskrift 
The Fader fertelt de rapster yn in 
ynterview dat se koartlyn tocht dat 
se deagie. Wat der krekt bard is wol 
Nicki net fertelle, mar dat it nedich 
wie om in ambulânse te beljen wie 
wol dúdlik. Dat woe se allinnich net, 
omdat se bang wie dat de media der 
ien grutte hype fan meitsje soe. 
Nicki: ‘Dat is dochs ferskriklik? Dat 
ik my op sa’n momint drok meitsje 
oer wat in oar der fan fine soe… Wy 
meitsje ús sa drok om wat oaren fan 
ús tinke, dat we net echt libje. De 

druk op celebrities leit sa heech, ik tink dat in hiel soad minsken der oan 
ûndertroch geane. Salang’t de media ús gjin break jout, sjoch ik dit net 
goed kommen. Ik wurd der tryst fan.’

LinKkeSiden.indd   4-5 20-08-14   16:52



By it FK Fierljeppen yn 

Winsum helle Nederlânsk 

rekôrhâlder Bart Helmholt 

syn sânde Fryske titel 

by de senioaren. Jan 

Teade Nauta waard 

Frysk kampioen by de 

jonges. Fansels hopet 

hy dat er letter ek op it 

heechste poadium stiet 

by de senioaren. Spesjaal 

foar LinKk stelde Jan 

Teade inkelde fragen 

oan Bart. Wa wit helpe 

de antwurden him 

om yn de fuotspoaren 

fan Bart te treden. 

Jan Teade: ‘Wat wie dyn PR by de 
jonges?’ 
Bart: ‘Dat is lang lyn. Ast doe mei dyn 
leeftiidsgenoaten mei sprongst, diest it 
goed. Mar dat slagge my net, want ik ha 
by de jonges noait in priis wûn. Ik wie 
wol in jonge dy’t technysk hiel goed 
fokust wie op de ynsprong. Dêr siet myn 
trainer Bjinse Wolters altyd hiel bot 
boppe-op. Mar ik tink dat ik by de jonges 
ûngefear fyftjin meter sprong.’

‘En by de junioaren?’ 
‘By de junioaren krige ik mear krêft en 
waard ik hieltyd better. Ik sprong yn 
2002 mei 18.70 meter in Nederlânsk 
junioarenrekôr.’ 
Jan Teade: ‘Hoe komt it datst de stôk 
sa fier sette kinst?’  
Bart: ‘Ik ha ‘m yndied altyd frij fier stean, 
sa’n 1.25 meter út ‘e hân. Sûnt ik de stôk 
út ‘e hân set, giet it in stik makliker. Dat 
komt omdat ik by myn oanrin hiel hurd 
draaf en ik waach hûndert kilo, dat 
skeelt fansels ek.’

‘Do makkest gjin strekte útsprong, 
mar do komst wol ferrekte fier. 
Triuwst mei dyn hân noch nei?’  
‘Ja, ik lit my út ‘e stôk swypkje. Ik jou 
de pols wat foarspanning en dan krij 
ik by de útsprong in swiper mei. Under 
de training doch ik wolris in strekte 
sprong, mar ik spring noch altyd fierder 

op 
myn 
eigen 
manier. 
Ik tink dat 
der op dit stuit 
(moment) mar ien 
is dy’t strekt echt hiel fier 
útspringe kin en dat is Jaco de 
Groot út Utrecht. Dat liet hy hiel goed 
sjen by de nasjonale kompetysje yn 
Drylts doe’t hy 21.25 meter sprong.’

Jan Teade is ek benijd hoefolle Bart 
traint. ‘Salang’t ik spring, train ik 
eins alle dagen. Tidens it seizoen sels 
wol wat minder, mar yn de tarieding 
(voorbereiding) bin ik alle dagen wol 
dwaande. Fjouwer kear yn ‘e wike op ‘e 
skâns en fierder thús op de klimpeal.’ 
Bart is plysjeman en syn wurkjouwer 
hâldt rekken mei it fierljeppen. ‘Simmers 
hoech ik gjin nachttsjinsten te draaien 
en bin ik frij op wedstriiddagen. Ik ha 
in fysyk berop dus de baas fynt it wol 
prima dat ik sa’n soad train. Dêr binne ek 
fasiliteiten foar, ik kin op it wurk traine, 
dat skeelt.’

‘En wat dochst yn ‘e winter?’ 
‘Dan besykje ik myn lichem op 
alderhande manieren te prikkeljen. 
De iene perioade bin ik eksplosyf 
dwaande, de oare perioade rjochtsje 
ik my wer mear op duer en dêrnei 

op krêft en úthâldingsfermogen. 
Dat rûlearret hieltyd. Rjochting 

it seizoen wurdt it hieltyd 
eksplosiver. Fierder moatst 

sels ek altyd nijsgjirrich 
bliuwe en graach leare 

meie. Hoe kin ik 
flugger wurde? 

Hoe kin ik bet ter wur de? Dêrfoar 
moatst goed nei dyn eigen lichem 
sjen. Ik wie 12 doe’t ik begûn mei it 
fierljeppen en no bin ik 32, dus ik ha 
ûndertusken wol wat ûnderfining 
opdien. Fansels sitte dêr ek winters 
tusken dy’t net opsmiten hawwe wat 
ik woe. Soms stelt dyn lichem dy teloar, 
mar dêr learst wol wer in protte fan.’

Jan Teade sit al sûnt syn achtste op 
fierljeppen. Doe’t syn sus Klaske op 
fierljeppen gie, boarte hy yn it sânbêd 
en klom yn ‘e peal. Fan jongsôf oan 
wurket er al oan in goede technyk 
en dat helpt him foarút. Dé kick fan 
fierljeppen is foar Jan Teade it gefoel 
fan de útsprong. ‘Datst hielendal 
boppeyn de stôk sitst.’ Neist fierljeppen 
docht er ek oan turnjen. ‘Dat is eins myn 
krêfttraining yn ‘e winter.’ En keatse en 
tromboane spylje hat er der ek noch as 
hobbys neist. 

As lêste wol LinKk noch witte watfoar 
advys Bart Helmholt oan Jan Teade 
Nauta meijaan kin. ‘Ik tink dat it kwa 
krêft wol goed sit by Jan Teade, mar 
hy moat foaral by de basistechnyk 
bliuwe. Ik sjoch by in protte ljeppers út 
Drylts dat se eins allegearre in bytsje 
dy trochswaai nei de ynsprong misse. 
Ast dan letter tsjin dy grutte mannen 
opbokse moatst, krijst it fysyk swier. 
Krêft moat kombinearre wurde mei 
technyk. Ast net perfekt yn ‘e stôk 
sitst, moatst it altyd korrizjearje en 
dan wurde goede sprongen seldsum. 
Mar as topper wolst konstant goed 
springe. Dus tink om dy ynsprong en 
de trochswaai. Klimme kinst fluch 
genôch en dyn útsprong is ek moai, 
mar do silst it straks hawwe moatte 
fan dyn ynsprong.’

Mear ynformaasje? 

Surf nei de website fan it 

Frysk Ljeppers Boun: 

www.fierljeppenfriesland.nl.
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Jan Teade Nauta

Leeftiid :  16 jier
Wenplak :  Drylts
Kategory :  Jonges A
Rêchnûmer :  56
Persoanlik rekôr :  18.30 meter 
  (15 augustus 2012)
Kampioen :  Frysk kampioen   Jonges

Bart 
Helmholt

Leeftiid :  32 jier

Wenplak :  Burgum

Kategory :  Senioaren Topklasse

Rêchnûmer :  97

Persoanlik rekôr :  21.55 meter 

 
 (5 july 2014)

Kampioen :  7x Frysk kampioen  

 
 en 6x Nederlânsk  

 
 kampioen Senioaren
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Fierljepper Bart Helmholt 

In fierljepsprong bestiet út:
• it setten fan de polsstôk
• konsintraasje foar de oanrin
• de oanrin
• de ôfset
• de ynsprong
• it klimmen
• de útsprong
• de lâning (landing)



Psst... girls! Ha jim al sjoen dat de Hema 
superleuke aksessoires foar dyn locker hat? Pimp 

dyn klúske op skoalle mei te gekke magnetyske 
fotolistkes, bakjes en heakjes. En net allinne 
dyn klúske, mar ek dyn aginda, skriften, 
rekkenmasine, potleaden en neam mar op. Alles 
joust in make over mei de fleurige washi tapes, 

leuke stimpels en moaie pinnen fan de Hema.

Wy binne wer back to school! Hiesto der stikem 
dochs net in bytsje sin oan nei sa’n lange 

fakânsje? Al dyn freonen wer sjen, nije 
klassegenoaten moetsje, nije fakken en… in 
hiel soad húswurk! Okee, oan dat lêste hast 
miskien wat minder sin. Mar gjin noed! 
Kensto de myHomework app al? Dy sleept 

dy gewoan troch al dy bergen húswurk hinne. 
Plan dyn húswurk yn, stel deadlines fêst en ferjit 
noait wer in opdracht yn te leverjen. O, wat sille de 

leararen bliid mei dy wêze! 

Hoe cool binne dizze bôletrompkes yn ‘e 
foarm fan in spulkompjûter, in DJ tafel en in 

kassettebantsje. Dyn middeisiten 
ite hat noch noait sa leuk west! 
Wat is dyn favoryt? 

*www.gadgethouse.nl  

Yn Nederlân is er ek al útbrutsen: 

de Post-it War. Op sosjale media 

geane minsken meielkoar de striid oan en poste 

foto’s fan de meast orizjinele en kleurrike post-it 

keunstwurken. It is in splinternije hype, oerflein út 

Parys. Dêr fersierden meiwurkers fan in bedriuw de 

ruten fan harren kantoar mei post-it notes. De hype 

waard al gau oernommen troch oare bedriuwen 

mei te gekke post-it kreaasjes as gefolch. Hast in 

tuskenoerke? Sykje dan in saai klasselokaalrút en 

plakke mar! 

Craftgawker
Doch it lekker sels en surf nei www.craftgawker.com. 

Hjir fynst de grutste online kolleksje fan de leukste 
d.i.y. (do it yourself) projekten. Check it out!

Twitch
De gamers ûnder ús moatte beslist ris op besite by 
www.twitch.tv. Dêr spilest as alderearste de nijste 
games! Allinne net hielendal sels… Twitch is in com-
munity dêr’t minsken sjen kinne hoe’tsto dyn games 
spilest. En do kinst dêr ek sjen hoe’t oaren spultsjes 

spylje. Superpopulêr! Gau nei ta dus! 

My homework

Webshopping – Let’s lunch!

Hype – Post-it war Tsjek dit

Moaie klúskes

*Download ek de 
Twitch app!

*Be inspired! 
Folgje de Hema op Pinterest 

MoetingsGadgets
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Johnny Depp en 
Nicolas Cage
Johnny Depp is ien fan de bêste akteurs 
fan syn generaasje. Hy woe allinne gjin 
akteur wurde, mar rockstjer. Sterker 
noch, as hy as lytse jonge in gitaar fan 
syn mem krijt wol er net mear oars. Hy 
wurdt muzikant en rockstjer. Doe, op 
in dei, moete er in oare bekende akteur: 
Nicolas Cage. Dy fertelde him dat er ris 
besykje moast om te aktearjen. By de 
earste de bêste audysje pakte Depp fuort 
in grutte rol. De rest is, sa’t se sizze, 
history… 

Lady Gaga en 
Rob Fusari
Hoewol’t se in hit hie 
mei it nûmer Born This 
Way waard Lady Gaga 
net berne as de bekende 
sjongeres dy’t se no is. 
Stefani Joanne Angelina 
Germanotta – sa’t se doe 
noch hjitte – waard pas 
bekend nei har moeting 
mei muzykprodusint Rob 
Fusari. Tegearre makken 
se it album dêr’t Gaga 
mei trochbruts: Fame. 
Mei nûmers as Paparazzi 
en Brown Eyes. Fusari 
neamde har yn de studio 
út ‘e gek Gaga en voilà, de 
artystenamme Lady Gaga 
wie in feit!  

Marilyn Monroe 
en Yank magazine
Marilyn Monroe stiet symboal 
foar it âlde Hollywood. Har 
gesicht is ien fan de meast 
ikoanyske gesichten op 
ierde. Mar foardat Monroe in 
filmstjer waard, wurke se yn 
in fabryk. Doe’t it tydskrift 
Yank in besite brocht oan it 
fabryk en in foto fan har op 
de cover sette, feroare har 
libben foargoed. Norma Jeane 
Mortenson hjitte ynienen 
Marilyn Monroe. A star was 
born!   

Justin Bieber en Usher
Eins hat Justin Bieber himsels ûntdekt. Hy sette foar 
syn famylje en freonen filmkes fan syn dielname oan 
in lokale sjongwedstriid op YouTube. In meiwurker 
fan Usher syn platelabel seach it filmke en liet it 
Kanadeeske jonkje oerfleane nei Atlanta om út te 
finen wat Usher fan him fûn. Dy wie entûsjast en 
efkes letter tekene Justin in kontrakt by Usher syn 
label… Te tafallich? Hee, never say never!

Katy Perry 
en Madonna
Frou Perry hat in 
soad te tankjen oan 
Madonna. Doe’t Katy 
ein 2007 it nûmer 
Ur So Gay útbrocht, 
waard dat earst net 
in hiele grutte hit. 
Oant Madonna it 
nûmer bestimpele as 
har favorite nûmer 
fan dat momint. Flak 
dêrnei kaam I Kissed 
A Girl… en hoppa, 
Katy Perry fleach nei 
de top! 

Tekst: M
arrit de Schiffart

In protte dingen yn dyn libben hingje ôf fan de minsken dy’tst 

moetest. Watfoar freonen komst tsjin? Wa binne dyn buorjonges 

of -famkes? Fan watfoar leararen krijst les? Al dy minsken 

beynfloedzje dyn dwaan en litten. Guon moetings kinne sels dyn 

hiele fierdere libben bepale. Dat jildt ek foar dizze celebrities. Sûnder 

dy iene moeting hienen sy nea by de rich and famous heard!   

Hoe’t dizze stjerren 
‘tafallich’ bekend waarden…

*Brûk #postitwar en 
diel dyn kreaasje mei 
de rest fan ‘e wrâld.



Te sosjaal foar 
unike freonen 
Dochs is de wrâld lyts. Ast 
25 freonen hast (hoefier stiet 
de teller op Facebook?) en dy 25 
freonen ha elk wer 25 oare freonen en 
dat dochst x6, dan sitst al gau op 6 miljard 
minsken. De wrâld hat 7.253.098.654 - dus 
sis mar 7 miljard-en-in-bytsje - ynwenners, dus 
dan bist mei dy 6 miljard in hiel ein. Hat Karinthy 
dan dochs gelyk? Nee, want sa simpel is it net. Grutte 
kâns dat dyn freonen foar in part ek de freonen fan dyn 
bêste freon binne. We binne eins wat te sosjaal 
om elk 25 unike freonen te hawwen.

16 17

‘Wat is de wrâld wer lyts, net?!’ Hearst it fêst wolris 
ien sizzen. Bygelyks ast bekenden op fakânsje 
tsjinkomst of as de freonen 
fan dyn freonen famylje 
fan dyn omke (en dus fan 
dy) blike te wêzen. Hoe 

sit dat, hoefolle minsken kensto eins 
en hoefolle minsken kenne dy minsken 
dan wer? Mei oare wurden: hoefolle 
hândrukken stiesto fan Beyoncé, kening 

Willem Alexander of Obama 
ôf? LinKk siket it út.

Om 
mei dy 

lêste fraach te 
begjinnen: der wurdt 

wolris sein dat elkenien 
berikt wurde kin fia fiif 

oare minsken. De Hongaar Karinthy wie yn 
1929 de earste dy’t kaam mei dizze Small World 

Theory. Yn 1967 stjoerde de Amerikaanske psycholooch 
Milgram postpakketten nei minsken yn Omaha en Wichita mei 

de fraach de pakketten sûnder help fan de post op in adres yn Boston 
(mear as 2000 kilometer fierderop) te besoargjen. Neffens him wienen der 

gemiddeld fiif minsken nedich om it pakket op it goeie adres te krijen. 

Mar Milgram hie net goed wurk levere... Karinthy hie gelyk! En 
dus sizze minsken al jierren dat se Obama of Beyoncé persoanlik kenne. 

Hast dan. Mar in oare Amerikaanske psycholooch, Kleinfeld, leaude 
dêr yn 2002 neat fan. Se woe it ûndersyk fan Milgram oerdwaan. 

Mar doe’t se syn âlde oantekeningen en boeken yndûkte, 
die bliken dat fan de 60 pakketten dy’t Milgram op 

de post die, mar trije oankommen wienen yn 
Boston! Hy hat nea útsocht wat der mei dy 

oare 57 pakketten bard is. Miskien 
hienen de minsken gjin sin om mei 

te dwaan of koenen se net ien 
dy’t it pakket tichter by 

Boston bringe koe.

Bekende frjemden 
Fierstente sosjaal sels, want we 

ha net allinnich freonen en famylje, 
mar elk hat ek noch bekende frjemden! Huh?! 

Ja, dat binne minsken fan wa’tst de namme net witst, 
mar dy’tst wol in soad sjochst en dy’t eins ek wol wat op dy lykje. 

Sitsto bygelyks elke moandei om acht oere op ’e fyts nei skoalle? Dan komst 
wierskynlik elke moandei deselde minsken tsjin ûnderweis. Gjin idee hoe’t se hjitte 

of wêr’t se wenje, mar jim binne op itselde momint ûnderweis, wenje net fier fan inoar ôf en 
jim wekker rint sa’n bytsje (de iene hat wat faker in bad-hair-day as de oare) op itselde momint ôf. 

Mear as 150 relaasjes ûnthâlde 
kin net No ja, sa’n bekende frjemde bringt dy fansels 

net tichter by kening Willem Alexander. Dêrfoar moatst dochs 
dyn freonen oansprekke. Mar de gemiddelde Nederlanner hat mar fiif echte 

freonen. En dat wylst dat der op Facebook 135 binne. Gemiddeld krekt ûnder de 
150 dus. Handich, want mear as 150 relaasjes kinne dyn harsens ek net ûnthâlde. 

Leafde kostet freonen Hâldst ûngefear dyn hiele libben itselde tal freonen, mar de 
gearstalling feroaret wol. Yn sân jier tiid rekkest de helte fan dyn freonen kwyt! Fereale (verliefd) 
wurde kostet ek in soad freonen… Fan de fiif bêste freonen bliuwe der dan gemiddeld mar 3 oer. 
Krijst der twa nijen by, wêrûnder dyn nije flam. Dat klinkt hurd en gemien, mar net ien docht 
soks mei it folle ferstân (wy jouwe de leafde gewoan de skuld). Ast in relaasje hast, is der gewoan 
minder tiid foar oare dingen. Boppedat wolst dan yn dyn frije tiid it leafst ferdrinke yn dy moaie 
blauwe eagen fan dyn knapperd... Neffens de Small World Theory fan dy bêste man Milgram, hie 
it dus likegoed Justin Bieber of Selena Gomez wêze kinnen dy’t sa gesellich tichtby dy siet! 

 Tekst: A
tsje de V

ries



No’t er omheech fleant yn syn raket,
de astronaut rjochtstreeks de himel yn, 
is er benijd as hy dêr ek ien treffe sil.
Miskien it mantsje fan de moanne of 
in ingel yn it gouden ljocht of mooglik 
syn pake dy’t er noait sjoen hat.

Dêr giet er en hieltyd fierder is er fan 
de ierde, oant er sûnder gewicht licht 
as in fûgel swevet yn de atmosfear.

Dan keart er syn eagen nei de ierde en 
sjocht hoe lyts dy werklik is. En hoe fier 
hy wol net fleane moast om yn ien kear 
de hiele wrâld te sjen mei alle minsken 
sliepend, boartsjend, wurkjend, itend, 
rúzje meitsjend en wer tútsjend.

Syn pake of in ingel sjocht er net mar 
de astronaut hy laket, omdat it krekt 
de himel is dy’t him sa moetsje lit mei 
alle minsken tagelyk op ierde.

Elske Kampen

1919
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Nije skoalle, nije klassegenoaten, 

nije fakken… Alles is nij. It is om 

senuweftich fan te wurden. Net 

dwaan! Tsjek dizze fjouwer trúks 

en hâld dyn senuwen yn betwang!  

As in fûgel: besjoch senuwen fan in ôfstân
Do bist in fûgel en sweefst troch de loft. Fier ûnder dy sjochst dysels, 

in senuweftich skepsel. Wêr makket dat persoantsje him eins sa drok 
oer? In optreden? Helpt it om himsels dêr wiken fan tefoaren al oer op te 

winen? 
Sadree’tst út it eachpunt fan in fûgel wei (fan in flinke ôfstân dus) nei dyn 

senuwen sjochst, fielst de spanning út dyn liif lûken. Besykje it mar ris! 

Senuwen?!

Echt net!

As in mol: undercover yn ’e klasse
‘Wie is de mol? ’ Do! Teminsten ast dyn senuwen yn 

betwang hâlde wolst. Pleats dysels as in mol undercover yn ‘e 
klasse. Hoe sjogge al dyn klassegenoaten nei dy? Wat tinke se fan 

dy? Sjoch ris rêstich om dy hinne: falt bêst ta dochs, dy aaklike 
klasse? Stel dy no in freonlike en aardige klasse foar. Se lústerje 

allegearre braaf nei dy. En se fine dyn ferhaal mega-ynteressant. 
Fielst dat de spanning al fuortlûkt? Werhelje dizze oefening 

flak foardatst on stage moatst. Wedzje datst dy relaxter fielst? 

Fjouwer oefeningen om senuwen te betwingen

As in tiger: foar de duvel net bang wêze
Miskien warskôgje dyn heit en mem dy altyd foar fan alles en noch wat. Dêrtroch hawwe 

se dy meijûn dat de wrâld gefaarlik is. Do bist grut wurden mei de wurden: tink 
derom, oppasse en útsjen! Of miskien sjochst wol hiel folle nijs en krimi’s 

en tinkst dêrtroch dat minsken gefaarlik binne. Goed nijs: de wrâld is net 
gefaarlik. Sterker noch, wy libje yn de meast feilige wrâld oait. Beweech 

dy der trochhinne as in tiger. Grutsk, soepel en foar de duvel net bang. 
Wat kin dy no oerkomme? Neat! Grrr! 

1.

As in eangsthazze: ferbyldzje de situaasje
Do moatst in sprekbeurt jaan en dat is spannend. Fansels. Mar betink dy earst ris wêr’tst no 

eins bang foar bist. Wat is it alderalderslimste dat gebeure kin? Dat se dy útgnize? Datst 
tichtklapst? Datst kommentaar fan de learaar krijst? En wat dan noch? Dêr giest net dea 

oan.   

Troch dysels foar te stellen wat der mis gean kin, sjochst fuort dat it eins net sa freeslik 
is wat der gebeure kin. Dit hjit worry exposure. Troch de situaasje te ferbyldzjen, ferliest 

de eangst syn yslike effekt. 

2.

3.

4.
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Pharrell Williams makket gamemuzyk 
Hy makke wrâldhits lykas Happy, Blurred Lines en Get Lucky. Mar no docht Pharrell 
Williams hiel wat oars: hy kiest muzyk út foar in basketbalgame. De nûmers yn de 
game NBA 2K15 wurde produsearre troch de hitmasine. ‘It is hiel leuk om te dwaan. 
Ik besykje ferskillende ferskes út te sykjen dy’t de spilers fan de game motivearje. 
It is belangryk dat de muzyk in oanfolling is op de aksje yn it basketbalfjild.’ Mr. 
Happy hie ek al in hiele protte súkses mei de soundtrackalbums fan de films fan 
Despicable Me. Hy wit dus wol hokker muzyk by hokker bylden past. NBA 2K15 
ferskynt 10 oktober foar PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 en PlayStation 4. 

iPhone 6 yn produksje
De iPhone 6 is yn produksje! Yn july waard der úteinset mei it 
meitsjen fan de opfolger fan de iPhone 5S. Der komme twa fersys 
fan de iPhone 6: ien mei in skerm fan 4,7 inch en ien mei in 
grutter skerm, 5,5 inch. Beide skermen binne grutter as dy fan de 
iPhone 5. De telefoans wurde makke troch fabrikant Foxconn en 
de gadgets lizze yn septimber yn de winkels. Der wurdt sein dat 
it splinternije tastel sa’n € 100,– djoerder is as de hjoeddeistige 
modellen. 

Jason Mraz yn Carré
Jason Mraz komt nei Amsterdam! Op 1 oktober jout er in akoestysk konsert 
yn Carré. It optreden stiet yn it teken fan syn nije album Yes!, dat yn july 
ferskynde en hiel populêr is. It is it fiifde album fan de Amerikaanske 
singer-songwriter, mar it is de earste plaat dy’t folslein akoestysk is. Dat is 
foar Mraz in dream dy’t útkomt. ‘Ik woe altyd al in akoestysk album meitsje. 
It hat my jierren koste om geskikte nûmers, muzikanten en arranzjeminten 
te finen.’ It konsert yn Carré is unyk omdat Jason Mraz hast noait yn sa’n 
lytse, yntime en akoestyske setting te sjen en te hearren is.       

Google Glass ferbean yn bios
Nederlânske bioskopen ferbiede wierskynlik it dragen fan in Google Glass 
yn de filmsealen. Yn Ingelân is al in ferbod op de spesjale bril yn de 
bioskoop. Mei de bril kinne nammentlik hiel maklik films opnommen 
wurde. Google Glass is krekt in kamera. Kamera’s binne ek ferbean yn 
bioskopen, dêrmei wolle de filmsealen piraterij en yllegale fersprieding 
fan films foarkomme. Google Glass is sûnt july te keap yn Ingelân. Yn ús 
lân kinst de gadget noch net keapje, mar dat sil net lang mear duorje.

Protte prizen foar The Fault in Our Stars 
De superpopulêre film The Fault in Our Stars is de grutte winner fan de Teen Choice 
Awards. De film pakte mar leafst sân prizen. By de Teen Choice Awards kieze 
jongeren tusken de 13 en 19 jier elk jier de bêste akteurs en muzikanten. Selena 
Gomez wûn dit jier de belangrykste priis, de Ultimate Choice Award. Ariana Grande 
wûn de award foar bêste froulike artyst. Oare awards gongen nei: de films The 
Hunger Games: Catching Fire, 22 Jump Street en de boybands One Direction en 5 
Seconds of Summer. De winners namen in surfplanke as priis mei nei hûs.  


