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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. 
It ferwurkingsmateriaal fan LinKk 
is foar in part ek opnommen yn 
Searje 36 fan EduFryskFU (sjoch op: 
fu.edufrysk.nl).
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Abonnemintspriis 2014-2015: 

Los abonnemint à 6 nûmers: € 14,00

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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Wat binne de populêrste 

animaasjefilms oait? 
De top 5 op in rychje. 
Hasto se allegearre 
al sjoen? 

Spetterjend

feest
In moai tema hat de Berneboekewike dit jier 

keazen: FEEST! It Frysktalige boek Trettjin 

dagen om in spetterjend feest te organisearjen 

is dan ek it boek fan de moanne yn oktober. Dit 

boek – skreaun troch Hanneke de Jong – giet 

oer Marike. Sy hat de hannen fol oan skoalle 

(vmbo), har lestige broerke en dito leararen, har 

ferkearing en de fjirtichste jierdei fan har mem. 

Oan it begjin fan it boek hat se noch trettjin 

dagen om in spetterjend feest te organisearjen. 

Dat moat fansels sûnder dat har mem der wat 

fan fernimt. Marike hat grutte plannen, want 

taarten bakke en feestjes bouwe kin se as de 

bêste! Gelokkich hat se help fan Nadia, har 

bêste freondinne, en in dosint. 

Foar in protte learlingen fan Bogerman Koudum wie 
4 septimber in topdei! Doe krigen sy harren MVO 
sertifikaat útrikt op it provinsjehûs. Dat waard 
dien troch deputearre Johannes Kramer, ien 
fan de ministers fan Fryslân sis mar. MVO, dat 
is Meertalig Voortgezet Onderwijs en it betsjut 
dat de learlingen fakken krije yn it Nederlânsk, 
Frysk en Ingelsk. Dat fine se no problem. It is 
earst wol even ‘shocking’ om ierdrykskunde 
yn it Ingelsk te krijen of skiednis yn it Frysk, 
mar it went al gau. Wittenskippers hawwe 
oantoand dat MVO-ers bettere taallearders 
binne. Go Bogermantsjes en –froutsjes!  

1.   Frozen
2.  Toy Story 3
3.   The Lion King
4.  Despicable Me 2

5.   Finding Nemo

Populêrste animaasjefilms 

Hi LinKk-lêzers,
Myn famylje en myn freonen... ik bin der gek op. Neat better as quality 
time mei harren. Hasto dat ek? Of bist net sa’n famyljeminske? Miskien 
hâldst wol hielendal net fan sosjaal wêzen mei freonen? Dat kin fansels. 
Net elk is gelyk. 

Ast no wol of net fan famylje of freonen hâldst, it is yn elk gefal wol it tema 
fan dizze LinKk. Yn dit tydskrift komme beide dus oan bod. Sa geane 
learlingen fan Comenius Ljouwert op side 18 yn op de fraach oft forever 
friends mooglik is. Wat tinksto, besteane libbenslange freonskippen? 
Jelle B, wie kent hem niet? Hy die mei oan The Voice en simmers 
soarget er mei syn geweldige covers foar in te gekke sfear yn alderhande 
feesttinten. En – oer famylje en freonen sprutsen – Jelle B hat trije 
sussen. Mear witte? Lês it ynterview op side 4 en 5. 
Ek op it gebiet fan famylje en freonen binne der trouwens in soad gadgets 
en apps te krijen. Us gadget-redakteur hat se foar dy op in rychje setten 
op side 15. 

Hast ideeën, op- of oanmerkingen op LinKk? Of wolst gewoan wat oan ús 
kwyt? Kom mar op! Wy binne te berikken fia Twitter (@linkkmagazine) 
of e-mail (linkk@cedin.nl). 

Hoi! 
Marrit de Schiffart

In wierheid as in ko
Jo moatte net earder skrieme as dat jo klappen krije.
Je moet niet klagen voordat er daadwerkelijk iets gebeurd is. 

Linkke sakenLinkke saken

Meartalige stjerren 
op Bogerman Koudum
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 Jelle B

Swinge 

mei 

Hy hat krekt nei de kapper west, as er it 
kafee fan it Frysk Museum ynrint. Gjin 
read jaske en gjin gitaar dit kear, mar 
dochs wurdt Jelle B al gau werkend troch 
oare kafeebesikers. Op de fraach oft er 
ek teloarsteld wie nei syn útskeakeling 
yn The Voice, knikt er. ‘Dat wie bêst wol 
bale ja. Mar as ik de bylden fan de audysje 
weromsjoch, dan bin ik hiel tefreden. De 
seal wie entûsjast en it publyk wie sels 
lilk dat der gjinien foar my drukt hie. 
Tsja, sa giet soks. Ik ha der yn elk gefal 
gjin spyt fan dat ik meidien ha.’

Wêrom diesto eins mei oan 
The Voice, do bist dochs al 
in bekende sjonger?
‘Wêrom net? Ast de kâns krijst moatst 
‘m pakke, sis ik altyd. Ik woe it gewoan 
besykje, sjen hoefier ik komme soe. Der 
binne elke wike 2,5 miljoen minsken 
dy’t nei The Voice sjogge. En dat ha ’k 
witten, want nei myn audysje ûntplofte 
myn telefoan hast. Allegearre minsken 
dy’t my sjoen hienen, stjoerden my 
berjochtsjes. Dus it is wol goed foar de 
bekendheid.’

Efkes oer dyn namme, Jelle B, 
dat klinkt mear as in rapper. 
Jelle laket. ‘Tsien jier lyn woe ik in 
webside meitsje, mar de domeinnamme 
jellebroersma.nl wie al fuort. Dus doe 
kaam ik op de namme Jelle B. En foar’t 
ik it wist, neamde elkenien my sa. Soms 
freegje se wolris oft ik it broerke fan Ali 
bin. Nee, sis ik dan, Alie is myn suske.’

Wannear bisto begûn 
mei gitaar spyljen?
‘Ik ha as jonkje op de muzykskoalle 
sitten. Dêr begûn ik krekt as alle oaren 
mei de blokfluit. Eins woe ik dêrnei 
graach drumme, mar dat mocht net, 
want dat makke tefolle leven, fûnen se 
thús. Dus doe is it gitaar wurden.’

Bist bekend wurden mei 
in fakânsjebaantsje op It 
Amelân. Fertel ris...
Hy laket wer en syn eagen begjinne 
te glimmen. ‘No sjoch, ik wie dus 
komkommersnijer doe’t ik in jier as 16 
wie en ik wurke tagelyk yn in kafee op 

It Amelân. Doe’t wy 

in kear in personielsfeestje fan it kafee 
hienen, pakte ik de gitaar en begûn 
wat te spyljen en te sjongen. Myn baas 
hearde dat en sei: “Jelle, do kinst nei it 
wurk wol wat spylje op it terras.” Sa is 
it begûn. Hoe faker ik spile, hoe mear 
minsken myn namme ûntholden. Doe 
wist ik: dit past by my. Ik ha de oplieding 
MBO Pop en Media dien en bin dêrnei 
fuort begûn mei optreden.’

Hoe faak treedst op yn it jier?
‘Ik treed no mei gemak sa’n twahûndert 
kear yn it jier op. En dan komme der ek 
noch radio-ynterviews en optredens 
by. It is echt in fulltime baan en ik ha 
it moaiste wurk dat der is. En dat is ek 

mar goed, want ik kin ek neat oars’, 
knypeaget er.

Hoe is it om herkend te 
wurden op strjitte?
‘Ik fyn it wol gesellich. Twa jier 
lyn wie ik yn Meksiko op fakânsje 
en doe stie ik yn de rige foar in 
museum. Samar ynienen waard ik 
op myn skouder tikke. “Jelle B, bisto 
dat?” Ik moast wol sa bot laitsje. 
Oeral komst Friezen tsjin. Myn doel 
is no om yn Nederlân noch bekender 
te wurden. Dat moat slagje, ek 
sûnder The Voice. Hoppatee, gas op 
dy lolly!’

Hasto tafallich de Blind Auditions 

fan The Voice Of Holland folge? 

Dan hast him miskien wol sjoen. 

Sjonger Jelle B, dy’t mei syn 

entûsjaste ferskes de boel op ‘e 

kop sette. Foar wa’t it mist hat: 

Jelle B song in medley mei fjouwer 

nûmers, it publyk gong út syn dak, 

mar der draaiden spitigernôch 

gjin stuollen fan de sjueryleden. 

En dat wie ‘bêst wol bale’.

Jelle Johannes Klaas Broersma

Leeftiid :  28 jier
Wenplak :  Wytgaard
Broers/sussen :  trije sussen
Favorite band :  Foo Fighters
Lekkerste iten :  Pannekoeken 
  mei spek

Tekst: N
ynke van der Z

ee
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Skoaljier: fan maart oant april
Yn Japan begjint it skoaljier yn april 
en einiget it yn maart. Meastal is der 
begjin april in iepeningsseremoanje. 
Ein maart is de diploma-útrikking. 
Dus ik bin no noch net klear mei myn 
skoallejier yn Japan. 

Talittingseksamen
Wisten jim dat de middelbere skoalle 
yn Japan net ferplichte is? Do moatst 
in talittingseksamen dwaan foar de 
skoalle dêr’tst graach hinne wolst. 
Ek foar de universiteit moatst sa’n 
talittingseksamen dwaan. Dat is hiel 
lestich. Myn klassegenoaten yn Japan 
studearje no hiel hurd om it te heljen. 
As ik werom bin yn Japan moat ik dêr 
ek foar leare! 

Ferskillende soarten 
midelbere skoallen
Hoe kiest yn Japan nei watfoar 
skoalle ast wolst? Dat hinget ôf 
fan dyn takomstplannen. Ek dyn 
prestaasjes op de basisskoalle binne 
fan belang. Der binne ferskillende 
soarten middelbere skoallen, bygelyks 
algemiene middelbere skoallen en 
spesjale skoallen rjochte op spesifike 
funksjes yn de yndustry. Fansels 
binne de skoallen krekt lykas yn 
Nederlân oardere (geordend) op nivo. 
Ik gean nei de algemiene skoalle yn 
Japan. Myn skoalle is fan reedlik 
heech nivo.

Skoalunifoarmen
Yn Japan drage wy skoalunifoarmen. 
Elke skoalle hat syn eigen unifoarm. 
Ik fyn dat wol prima, sa hoech ik noait 
nei te tinken oer wat ik oan ha moat. 
De twadde knoop fan it unifoarm fan 
in jonge hat in spesjale betsjutting. 
It is de knoop dy’t it tichtst by it 
hert sit. Soms freget in famke oan in 
jonge oft se de knoop 
ha mei. Dat is om 
harren leafde 
te ferklearjen! 
Haw we jim ek 
sokke tradysjes 
of gewoanten 
yn jim lân? 

Maiki oer har skoalle yn Japan 

Bloch Maiki Bloch Maiki 

Ik ha tolve oeren yn it fleantúch sitten om fan Japan nei 
Nederlân te kommen. It wie de earste kear dat ik hielendal 
allinnich nei it bûtenlân tagie, dus ik wie hiel senuwachtich. 
Op it fleanfjild waard ik mei alle oare útwikselings-
studinten opfongen troch it High School Holland team fan 
Travel Active. Mei in bus riden wy nei Summercamp yn 
Heino. Dêr hienen wy earst in yntroduksjewike.
De hiele wike dienen wy leuke akti viteiten. Wy krigen 
Nederlânske les en wy hawwe in fytstocht makke nei 
Raalte. Dêr koenen wy de hiele middei om ús hinne sjen. 
By de lunch krigen wy in echte Nederlânske snack by de 
bôle. Jim ite trouwens wol in soad bôle! Dat bin ik net 
wend. Tidens de yntroduksjewike hawwe wy fierder noch 
in Challenge Run dien. Dêrby moasten wy alderhande 
aktiviteiten dwaan, sa as spultsjes, survival opdrachten, 
roeie… Wy hawwe ek in bûnte jûn holden wêrby’t wy sels 
allegearre in stikje opfiere moasten. Spannend! 

Alle útwikselingsstudinten wienen hiel aardich. De 
measten praten ek al goed Ingelsk. Krekt as wie it harren 
eigen taal! Wy koenen dus al echt meiinoar prate, sûnder 
gebeartetaal te brûken. Ik fyn Ingelsk in fantastyske taal. 

Op de lêste dei fan de yntroduksjewike helle myn gast-
famylje my op út Heino. Hiel leuk en spannend. Wy gongen 
noch efkes op de foto mei alle útwikselingsstudinten,  
krigen noch wat ynformaasje en doe nei ‘hûs’. Myn 
gastfamylje en skoalle binne trouwens fantastysk! 

Ik ha ek al wat ûntdutsen sûnt ik yn Nederlân bin. Myn 
gastfamylje en freonen op skoalle sizze faak: ‘als jij wilt’. 
Dat betsjut dat ik sels beslisse moat oft ik wat wol of 
net. Dat meitsje ik yn Japan hast noait mei. Dêr beslútst 
dingen net sels, mar past dy altyd oan de groep oan. Mar 
no ha ik ûntdutsen dat ik better séls beslissingen meitsje 
kin, omdat it mýn libben is!

Ik hoopje dat jim it leuk fine om my te folgjen. Folgjende 
kear mear oer myn libben yn Nederlân!

Einlik yn Nederlân!! Einlik yn Nederlân!! 
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Koart ferhaalKoart ferhaal

• Earmtakken = ellebogen
• Rychje = rijtje
• Wille = plezier
• Nocht = plezier
•  Fan dat stuit ôf = vanaf dat 

moment
• Fuortmuozje = wegmoffelen
• Slimmer = erger
• Meitôgje = meedragen
• Leven = lawaai
•  It skurft hawwe oan = 
 een hekel hebben aan
• Samling = verzameling
• Tropje = proppen 
• Dweiltrochwiet = kletsnat 

lestige wurdenlestige wurden

 troch

9

It rint tsjin de hjerstfakânsje. It mizeret in bytsje. Mei de 
earmtakken op it stjoer fytst Riemer allinne fan skoalle nei 
hûs ta. It is 15.13 oere en hy hat noch 11,2 kilometer te 
gean. Rom alve kilometer om nei te tinken, want dat er ien 
en oar op in rychje krije moat, is wis.

De lêste twa jierren basisskoalle wienen ien grut drama 
foar him. Fan groep 7 ôf hie er noait wer ien dei mei wille 
nei skoalle ta west. Dêrfoar gong er altyd mei nocht nei 
skoalle. Hy fielde him thús yn de groep en nei skoaltiid 
boarte er faak mei Jippe. 
Mar doe kaam Maikel by harren yn ‘e klasse. Alle bern 
wienen in bytsje bang foar him, sels de jonges fan groep 
acht. 
It tafal woe dat de heiten fan Maikel en Jippe mekoar 
koenen fan it fuotbaljen. De jonges troffen mekoar wol by 
de wedstriden. Maikel hie Jippe daliks bestimpele as syn 
bêste freon.
De earste kear dat er mei Maikel yn oanrekking kaam, stie 
him noch farsk yn ‘e holle. It wie de earste dei nei de 
simmerfakânsje en hy soe syn fyts yn it fytsehok sette 
doe’t er achter him hearde: ‘Hee, achterlike mongoal, 
opsâltsje. Dêr moat myn fyts stean.’ 
Hy draaide him om en kaam ta de ûntdekking dat de stim it 
tsjin him hie. In grutte jonge mei eagen as woe er de hiele 
wrâld ferskuorre, stie mei syn fyts tsjin dy fan him oan te 
beuken. Fan skrik kearde er ûnhandich it stjoer en sette 
him in ein fierder del. Ut syn eachhoeke wei seach er dat de 
jonge slop fan it gnizen lei: ‘Goed zo, hy is in flinke jonge 
fan syn heity, hahaha.’
Jippe stie achter syn nije freon: ‘Neehee, haha, dat kin net, 
Riemer hat gjin heit, mar twa memmen.’ Fan dat stuit ôf 
wie er it pispealtsje. 
Hy waard alle dagen útskolden foar ‘fize homo’, de bannen 
fan syn fyts waarden geregeld lek stutsen, nei in 
gymnastykles wie er meastal bûnt en blau, hy waard 
bûtensletten fan groepswurk en jierdeisfeestjes en faak 
waard der guod fan him fuortmuozze of stikken makke. As 
er der wat fan sei of fan him ôfbiet, waard it narjen allinne 
mar slimmer. Syn iene mem hie in pear kear nei skoalle ta 
west te praten. It hie neat holpen.

Nei groep 8 hie er mei opsetsin foar in oare middelbere 
skoalle keazen as de oare bern fan de groep. Hy woe in nije 
start, sûnder de ellinde fan de basisskoalle meitôgje te 
hoegen. It wie in behoarlik ein fierder fytsen, mar dat hie 
er der graach foar oer. Syn memmen fûnen it goed. 
Op de earste dei fan syn karriêre op de middelbere skoalle 
seach er goed om him hinne yn de nije klasse. Troch al dat 
treiterjen fan de ôfrûne jierren hie er hiel goed yn ‘e gaten 

wa’t de pesters en wa’t meirinners wienen, en op wa’t se it 
fersjoen hienen. Yn it alderearste skoft wie er by in groepke 
jonges stean gongen dy’t mei in protte leven it skoalplein 
oprûn. 
‘Wat is dy mentor fan ús in seur, sis. Ik ha no al in hekel oan 
dat wiif ’, hie syn yntro west.
Hy hie daliks byt. Ien fan de jonges reagearre: ‘Ja, Van 
Herik is in rotwiif, hear, dat ha ‘k fan myn broer wol heard. 
Dy sit yn ‘e tredde.’ 
‘Ja, dat wurdt wat op de earste âlderjûn. Us heit hat ek it 
skurft oan sokke types.’ Dêrmei hearde er by de groep 
gongmakkers fan 1C. 

De earste wike hie benammen bestien út kennismakking 
mei elkoar, de dosinten en de nije skoalle. By elke nije 
dosint moasten se harren namme wer neame en wat oer 
harrensels fertelle, bygelyks oer harren favorite iten of oer 
harren wenplak of sa. By ien dosint, De Jong fan skiednis, 
moasten se harren hobby’s neame. Elk begûn oer syn of har 
sport of muzykynstrumint. Christiaan fertelde lykwols oer 
syn samling dino’s. Wylst er hiele ferhalen hie oer de 
Tastavinsaurus en dat dy yn Spanje libbe hie, hearde er 
stikem laitsjen om him hinne. Hy seach dat syn maten 
Christiaan útlaken. 
Sido line tsjin Riemer oan: ‘Wat in mongoal, juh, hy boartet 
noch mei dino’s!’
‘Ja, hy liket sels ek wat op in fossyl, of net dan?’ hie syn 
reaksje west.
Sido lei yn in deuk: ‘Fossyl, hahaha, dat is in goeie.’
De bynamme foar Christiaan wie fan dat stuit ôf in feit. 

Nei de earste les fan De Jong wie Christiaan it mikpunt. By 
elke gelegenheid dy’t him foardie, hienen se it narjen net 
neilitten. Foaral by it omklaaien foar en nei ‘sport & 
bewegen’ wie er de sigaar. Foarige wike noch hie er sels de 
sporttas fan Christiaan ôfpakt en as in trofee boppe syn 
holle holden. Christiaan woe de tas pakke en sprong by 
him op, mar hy koe der net by. ‘Goai ‘m yn ‘e wc, goai dat 
ding yn it húske’, hienen de oaren trochelkoar hinne raasd. 
Hy hie de tas yn de wc troppe en dêrnei trochlutsen. De 
skuon, T-shirt en sportbroek wienen dweiltrochwiet 
wurden. 
Doe hie er mei lake, mar no, in wike letter, tinkt er mei in 
knoop yn ‘e mage werom op syn died. 

Riemer sjocht op syn kilometertellerke, noch 3,6 kilometer 
te gean.



Linkke sidenLinkke siden
Babynijs! 

Lieke befallen fan in soan!
Babynijs! Aktrise en presintatrise Lieke van Lexmond hat in jonkje krigen. Se 

makke sels op Twitter en Instagram bekend dat se befallen is, dêrby pleatste de 
nije mem in hiele moaie foto fan harsels mei de lytse poppe. Lieke en har freon 

Bas van Veggel hawwe it jonkje de namme Vik Barthélemy jûn. De twa binne 
hielendal yn ’e wolken mei harren wûnder. ‘Do bist in dream’, skreau Lieke. Krekt 

dêrfoar ferskynde op Twitter in foto fan Lieke har sus Jetteke. Sy wie út te iten mei 
freondinne Doutzen Kroes en Sunnery James. By de foto skreau se: ‘Celebrating New 

Life’. Dat wie fansels in bytsje dûbelsinnich, om’t Doutzen krektlyn ek befallen is, fan 
in famke. Mar sy wienen ûndertusken fansels al op ’e hichte fan de lytse Vik. Moai nijs!

Twan en syn freon KITT
Sa’t jim wol witte, presintearret Johnny de Mol it geweldige programma SynDROOM. In 

tv-show wêryn’t hy dreamen fan jongeren mei it Syndroom fan Down yn ferfolling gean 
lit. Twan is sa’n jonge mei in bysûndere dream. Hy is nammentlik syn hiele libben al fan 

fan David Hasselhoff. David spile jierrenlang de haadrol yn de searje Knightrider. KITT wie 
de auto fan de Knightrider. In superstoer swart racemeunster dy’t fan alles koe. De auto 

koe ek mei dy prate. Johnny soarget derfoar dat Twan en David elkoar moetsje. De freonskip dy’t 
dêr ûntstiet is hertferwaarmjend. De twa hawwe in machtige dei, race oer de autodyk yn KITT en 
laitsje harren slop. As Twan ôfskied nimt fan David en dêrnei fan KITT, moat David Hasselhoff der 
sels fan skrieme…

It’s all in the family...…
Tv-kok en topchef Gordon Ramsay is net de iennige fan syn famylje dy’t gek is op itensieden. 
Syn dochter Matilda (12 jier) hat ek de ‘smaak’ te pakken krigen en is net út ’e keuken wei 
te slaan. Gordon Ramsay stiet bekend as de lilke, superstrange razende topchef. As it iten 
him net befalt, dan krije de minsken yn ’e keuken dat letterlik en figuerlik om ’e earen. Dat 
har heit sa strang is, makket Matilda net in soad út, sy wit dat se goed is. Se sei: ‘Us heit 
syn iten is lúks, mar myn iten is echt.’ Dat brocht har heit Gordon op in idee. Begjin 2015 
krijt Matilda har eigen itensiedersprogramma op televyzje. It programma fan Matilda sil 

Tillywood hjitte en wurdt útstjoerd op CBeebies, it bernekanaal fan de BBC. You go, girl!

Famylje en Freonen? Awkward!
Awkward is alwer ta oan de twadde helte fan seizoen 4. Awkward is in supergrappige tv-
show op MTV. It begûn fjouwer seizoenen lyn mei haadpersoan Jenna dy’t útglidet yn ’e 
dûs en dêrby har earm brekt. Mar al gau meitsje de learlingen op skoalle der in hiel oar 
ferhaal fan. Se soe selsmoard begien ha, wat finaal mislearre wie. Sa kaam Jenna wol hiel 
pynlik yn ’e spotlights te stean, mar se wie fan ’e iene op ‘e oare dei wol superpopulêr. 

Everyone knows Jenna. Troch har freonen, fijannen en famylje rôlet se fan it iene yn 
it oare ‘awkward’ momint. It leuke fan dizze groep akteurs is dat de measten ek yn 

it echt befreone binne meiinoar. Sa binne se altyd achter de skermen 
oan it keet skoppen, geane guon fan harren meiinoar op fakânsje, 

nei brulloften en fiere se elkoars jierdeis. De Awkward-cast is 
‘one big happy family’. Tamara en Sadie binne yn it echt sels 

best friends! Leuk hin?

Wrâldferneamde 

broers en susters

░
░
░
░
░

░

░

░

░

░
░

░
Jackson Five
Michaël Jackson song foarhinne mei syn fjouwer broers yn de groep Jackson 
Five. Mar de Jackson-famylje bestiet út mear as allinnich de Jackson Five. Neist 
de fiif broers binne der ek noch twa suskes. Janet Jackson en Latoyah Jackson. De 
fammen binne beide ek wrâldferneamd yn de muzykbranche.

De Olsen twins en Elizabeth Olsen
De twaling Olsen kenne wy allegear. Sy waarden ferneamd as bernestjerren yn 
grutte films en binne no moadeûntwerpsters. Mar Ashley en Mary-Kate hawwe 
noch in sus. Elizabeth is ûndertusken ek ferneamd: as aktrise yn ’e filmwrâld.

William en Harry
Tsja, ast soannen bist fan ’e Britske kroanprins Charles en prinses Diana en 
dêrtroch de titel ‘His Royal Highness Prince’ krijst, dan kin it net oars as dat de 
hiele wrâld dy ken. Yn 1997 stoar harren mem Lady Diana by in swier autoûngelok.

Khloe, Kim en Kourtney
Harren hiele famylje is ferneamd, mar de susters Khloe, Kim en Kourtney 
Kardashian binne echte stjerren yn harren searje ‘Keeping up with the 
Kardashians’. Kim kenne jim ek as de frou fan rapper Kanye West en as mem fan 
baby North West. Mar ek de oare suskes binne ûndertusken wrâldferneamd troch 
de realityshow.

Beyoncé en Solange Knowles
De keninginne fan de R&B is fansels Beyoncé, mar ek har jongere suske Solange 
hat in moaie muzykkarriêre. De susters kinne it net altyd likegoed meiinoar fine 
en hawwe sa no en dan in fikse rûzje, mar neffens de lêste geroften giet it op it 
stuit poerbêst tusken de twa.

Tekst: A
nna M

arije Bloem

Ferry yn
The Bold and the Beautiful
Us eigen Ferry Doedens krijt in rol yn de wrâldferneamde Amerikaanske soap The 
Bold and the Beautiful. Hy hat sels allinnich noch gjin flau idee wat de rol ynhâldt, 
fertelde hy oan ’e Ljouwerter Krante. Wat de 24-jierrige akteur wol wit, is dat hy in 
Nederlânske promo man fan in grut moade-ympearium spylje moat. Ferry sil fiif 
ôfleveringen meidwaan. Mar foar de rest is it allegearre noch in grutte ferrassing. 

Hy hat ek noch gjin idee wat syn tekst wêze sil. De GTST-stjer hat syn rol te tankjen oan 
freon en royaltydeskundige Marc van der Linden. Marc ken de producers fan The Bold. Doe’t 
se oan him fregen oft hy noch in geskikte akteur wist foar dizze rol, neamde hy Ferry syn 
namme. Just, handich sokke freonen mei kontakten!



Untwikkeling snelheid 

sinneboaten Solar Challenge

Winner   Totaaltiid  

2006 16:50 oeren

2008 12:05 oeren

2010 11:26 oeren

2012 10:40 oeren

2014 07:03 oeren

De DONG Energy Solar 

Challenge is de grutste 

sinneboatrace fan ’e 

wrâld. Fan ’t simmer 

waard dizze race – dy’t 

sûnt 2006 bestiet – foar 

de fiifde kear holden yn 

Fryslân. Foar it earst wie 

der ek in kategory ‘Young 

Solar’. Levi Mulder út 

Noardwâlde die mei! 
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Hegeskoallen, universiteiten en ynno-
vative bedriuwen út binnen- en 
bûtenlân, allegearre kinne se meidwaan 
mei sels ûntwikkele boaten dy’t op 
sinne-enerzjy farre. Dit jier wie der dus 
foar it earst in klasse foar jongerein 
tusken de 14 en 18 jier: de Young 
Solar*. Levi Mulder (16) einige mei it 
team fan it Linde College út Wolvegea 
op it twadde plak yn it klassemint. 
Levi sit yn Ateneum 5 en folget it fak 
O&O (Onderzoek en Ontwerpen) fan 
it Technasium. ‘Vorig jaar kwam onze 
docent Roelof Akkermans met de vraag 
of we mee wilden doen aan de Young 
Solar Challenge. Na een introductie 
besloten we om de uitdaging aan te 
gaan. Vervolgens werden we voor allerlei 
workshops uitgenodigd op de NHL in 
Leeuwarden.’

Solar Team Linde College
Mei syn klassegenoaten fan O&O 
foarmet Levi it Solar Team fan it 
Linde College. ‘We vonden het een 
leuke opdracht, want we zijn allemaal 
technisch aangelegd en dit project past 
heel goed bij O&O. Je moet weten hoe 
alles functioneert en hoe je bepaalde 
dingen het beste aan kunt pakken. En 
natuurlijk het ontwerpen van de boot.’ 
De ferwachtingen wienen earst net 
heech. ‘Maar gedurende de bouw van 
de boot kregen we ook informatie over 
andere deelnemers en volgden we hun 
vorderingen op Facebook. Toen leek een 
plek bij de eerste vier opeens haalbaar. 
Uiteindelijk werden we dus tweede, dat 
was fantastisch.’

Skipper
Op de wedstriiddei yn Snits wie Levi 
skipper fan de ‘Solaricted’. ‘Ik ben 
niet zo groot en ik weeg niet zo veel, 
dat is gunstig voor het besturen van 
een zonneboot. Bovendien heb ik een 
beetje ervaring met boten, omdat ik 
ook wel eens met de boot van mijn 
oom heb gevaren. Die vaart alleen wel 
een stuk sneller.’ De dei begûn mei 
in massastart wêrby’t alle learlingen 
in stik hurddrave moasten. Dêrnei 
joegen se in estafettestokje oan de 
skipper. Dy moast mei de sinneboat in 
parkoers fan 10 kilometer ôflizze. ‘Dat 
was supertof! Ik vond het fantastisch 
om te doen, omdat er ook een stukje 
communicatie met de rest van het team 
bij kwam kijken.’ Dat ferrûn hiel goed, 
want it Linde College wûn dit ûnderdiel! 
Dêrnei waard foar de bekende Snitser 
Wetterpoarte de handichheid test op in 
slalomparkoers en fuort dêrnei waarden 
de sprintwedstriden holden.

Folgend jier hoopje Levi en syn 
klassegenoaten eineksamen te dwaan. 
Se witte dus net oft se wer meidwaan 
kinne oan de Solar Challenge. ‘Het 
project heeft veel tijd gekost en we 
weten niet of we in ons examenjaar 
dezelfde tijd ervoor zullen hebben. Wie 
weet kan ik straks op een universiteit 
of hogeschool nog eens deelnemen, het 
lijkt me heel erg leuk om hiermee door 
te gaan!’

YOUNG SOLAR
Young Solar is in klasse spesjaal 
foar middelbere skoallen yn 
Nederlân. Young Solar is rjochte 
op ynnovaasje, duorsumheid en 
technyk. Mei Young Solar kinne 
jongeren meiliftsje op de kennis 
en kunde dy’t al by de dielnimmers 
fan de ‘echte’ race oanwêzich 
binne. De learlingen krije in 
boupakket foar de sinneboat YS10 
en kinne dy sels ynelkoar sette. 
De sinnepanielen wurde sponsore. 
Sjoch foar mear ynformaasje op: 
www.dongenergysolarchallenge.
nl/wedstrijd/young-solar

De sinne is in duorsume enerzjyboarne 
(energiebron) en hat dus de takomst! Levi is into Solar Challenge  

Levi ynterviewt topklasser Gerard
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De Topklasse is de heechste klasse fan 
de Energy Solar Challenge. Yn dy klasse 
wûn it CLAFIS Private Energy Solar Boat 
Team fan skipper Gerard van der Schaar 
út Tsjummearum. Mei oermacht pakte 
dit team mei harren sinneboat Furia 
III alle etappes. Fansels hienen Levi en 
syn teamgenoaten wol wat fragen foar 
Gerard. 

Levi: Ben je fulltime met jullie Solar Boat 
en het team bezig?
Gerard: Ik wurkje fulltime by ús bedriuw 
MG Electronics. Soms oerlaapje de 
wurksumheden elkoar en kin ik ek mei 
ûnderdielen fan de sinneboat dwaande. 
Mar it measte wurk oan de sinneboat 
bart yn it wykein of jûns.

Levi: Hoe kwamen jullie tot het ontwerp 
van de Furia III? 
Gerard: Dit ûntwerp hawwe wy te-
gear  re mei it ûndersyksynstitút 
MARIN ûntwikkele. De draachwjukken 
(draagvleugels) hawwe wy hielendal sels 
ûntwikkele.’ 

Levi: Uit hoeveel personen bestaat jullie 
team?
Gerard: It fêste team fan de CLAFIS 
Private Energy Solar Boat bestiet út alve 
persoanen, mar by sa’n race as de Solar 
Challenge helpe der altyd ekstra minsken 
mei. Yn de ôfrûne jierren hawwe wy in 
soad ûnderfining opdien. De measte 
teamleden hawwe harren ferdjippe yn 
ien ûnderdiel fan de boat, troch dy kennis 

koenen wy ús boat enoarm ferbetterje. 
It iene teamlid wit bygelyks alles fan 
de draachwjukken, de oare fan de 
telemetry en wer in oarenien fan batterij 
management, sinnepanielen of taktyk. 

Levi: Wat zijn jullie toekomstplannen? 
Gerard: Wy wolle in nije, nóch lichtere 
boat meitsje dy’t wol 50 kilometer yn ‘e 
oere farre kin. Hoe’t dy nije boat makke 
wurde moat, ûntdekke wy troch in hiele 
protte te testen.

Levi: Wat vind je van Young Solar? 
Gerard: Ik hoopje dat it útgroeid ta in 
jierliks evenemint dêr’t skoallen út hiel 
Nederlân oan meidogge. Dat soe in ideale 
opstap wêze nei hegere klassen. 



Dit is sûnder twivel de meast kleurrike hype oant 
no ta, holi colour festival! De hype is oerwaaid 

út Yndia. Dêr wurdt de oergong fan de winter nei de 
maitiid (ít seizoen fan de leafde) alle jierren fierd mei in 
hiele soad kleurpoeier. Dat jout sa’n fleurich resultaat 
dat wy hjir yn Nederlân net achterbliuwe koenen. Fan 
’t simmer waarden der withoefolle holi colour festivals 
organisearre. En ek de colour runs binne yn opkomst. 
Dêrby krijst op de finish in colour powder douche. Dus, 
sikest noch in leuk tema foar in feestje mei famylje en 

freonen? Holi colours it is!  

Do hast se fêst wolris foarbykommen sjoen op strjitte. Dy 
gekke lange stokken mei in telefoan derop. Dat binne selfy 

sticks! In superhippe gadget dy’t it meitsjen fan selfy’s mak-
liker makket. Trochdatst mei de stick de telefoan fierder fan 
dy ôfhâldst, kinne do en dyn freonen te gekke selfy’s meitsje, 

sûnder it gefaar dat ien der mear heal op stiet. 
Smile to the camera! 

Al dy leuke selfy’s moatte fansels wol in moai 

plakje krije. Dat kin! Mei de supercoole fridge 

magnets fan de H&M. Dizze magnetyske 

fotolistkes hawwe de foarm fan in polaroid foto 

en binne beprinte mei leuke teksten. Do plakst 

der dyn hiele kuolkast of klúskes mei fol. 

www.hm.com

Doch de test! Tsjek hokker freonen dy it 
bêste kenne. Download de The Test app en 
jou antwurd op leuke en in bytsje gekke 
fragen. Ried de antwurden fan dyn freonen 
en wachtsje yn spanning ôf oft dat wat se 

oer dy sizze kloppet!

Party time! Do en dyn freonen meitsje 
de leukste animaasjes en grappichste 
fotokollaazjes mei de Party Party app. 

In feestje!

It’s that simple. ‘Yo’ is it meast effisjinte 
kommunikaasjemiddel fan ’e wrâld. Do 

hoechst mar ien kear te tikjen. Wolst im-
men goeiemoarn winskje? Gewoan ‘Yo’. 
Wolst ‘ik tink oan dy’ sizze? Gewoan 

‘Yo’. Dus eh... Yo! 

Holi colours!

Selfy stick

Fridge magnets

THE TEST

Party Party App

yo!

famylje & freonenGadgets
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Oer in pear jier hawwe wy de selfy stick 
as it goed is net mear nedich. Dan hawwe 

wy Nixie, in drone (in lyts apparaatsje dat 
fleane kin) dy’t om ús pols sit. Sadree’t wy 
wolle dat er fan ’e pols ôf fljocht, giet er foar 
dy hingjen en makket in selfy. Foar no is it 
noch takomstmuzyk, mar hoe cool soe dat 

wêze! 

Earmbândrone 

14

‘Ik siet 
krekt yn de pauze mei Jacob 

te praten. Hy fertelde oer syn aventoeren dizze 

simmer op Skylge. Mei syn maten hie er op camping Mast 

west. ‘Lêtst’, begûn er... en doe rekke ik de tried fuort al kwyt. 

Lêst of lêtst, wat kloppet yn it Frysk? Hy prate mar troch en sloech 

my op it skouder, slop fan ’t laitsjen oer syn eigen goeie grap. En ik 

baalde... syn ferhaal hie ’k mist en slimmer, it antwurd wit ik noch 

net. Potferdepotfer. Lêst of lêtst... Is dêr net in leuke app foar? 

Soks sikest tsjintwurdich ommers net mear op yn it 

wurdboek. En om dyn heit no te freegjen? 

No, neu.’ 

‘Dy leuke 
app om Frysk te learen is 

der... GameFrysk! Mei in protte leuke 
taalspultsjes. Mar... ‘lêst of lêtst’ komst dêr 
noch net yn tsjin. Eh... miskien in idee om 

dêr in nij spultsje fan te meitsjen?’ 

GameFrysk: 
in app mei Fryske spultsjes
◍ No al seis taalspultsjes.
◍ Fergees, foar iPad en Android.
◍  Sjoch op www.gamefrysk.nl of 

sykje op ‘gamefrysk’ yn de stores.

GameFrysk?!
In gouden idee foar 

Tekst: C
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Wedstriid
Jawis, krekt. Dat moatte wy ha! Wy binne op 
syk nei it gouden idee foar in nij spultsje!
Betink in leuk taalspultsje en wy stopje it 
yn de app GameFrysk! Super simpel!
Sjoch gau op wedstriid.gamefrysk.nl wêr’t 
it spultsje oan foldwaan moat.
It is ek noch foar in goed doel. Dyn eigen beurs 
nammentlik! Echt wier! Der binne jildprizen mei te 
winnen: € 250,- foar de winner, € 150,- en € 75,- foar 
de nûmers twa en trije. It prizejild wurdt op dyn 
rekken byskreaun asto winst. Ketsjing, kassa!

Tekst en byld: Elm
a de Jonge
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Alle muorren rôs, de yntree 

fergees, binnen skateboarde, 

út en troch in leuk 

(sliep)feestje, lekkere muzyk 

draaie (goed lûd ek!)... Wat 

soesto feroarje as direkteur 

fan it Fries Museum? 

Foar Kees Tromp (12) út 

Ljouwert bliuwt it net by 

dreamen, hy is nammentlik 

de bernedirekteur fan 

it Fries Museum!
Moatst in soad ferstân fan keunst ha, as bernedirekteur?
‘Nee, ik ha net sa’n soad ferstân fan keunst, hear. Ik fyn skiednis wol hiel moai, de 
âldste stikken yn it museum fyn ik dan ek echte topstikken. En ik besykje wolris 
faker in museum. Yn Nederlân fyn ik it Rijksmuseum prachtich en yn Parys ha ik nei 
it Louvre west. As ik dan yn sokke grutte musea bin, sjoch ik altyd wat se dêr foar 
bern dogge. As wy dat dan noch net yn Ljouwert hawwe, lit ik se dat hjir witte.’

Is it in drokke baan?
‘Foar de simmerfakânsje siet ik noch op de basisskoalle, doe hie ik it noch net sa 
drok. No gean ik nei it gymnasium yn Ljouwert, it is noch even ôfwachtsjen hoe drok 
dat is. Ik bin noch mar bernedirekteur oant febrewaris ta. Dan siket it museum in 
nije direkteur.’

Wêr moat dyn opfolger oan foldwaan?
‘Ferstân fan keunst hoecht dus net en it is ek net in drege baan. Mar moatst net bang 
wêze om te sizzen watst tinkst, fierder is it handich datst witst wat bern leuk fine en 
do moatst net in reade holle krije ast foar in grutte groep wat sizze moatst.’

En al dy oandacht, dêr moatst fansels ek oer kinne!
‘Dat falt wol wat ta hear. Yn it begjin ha ik in pear ynterviews jûn en stie ik mei myn 
holle yn ’e krante. Ien kear seach ik in jonkje nei my wizen dy’t dêrnei tsjin syn heit 
sei: “Sjoch, dat is de bernedirekteur!” Dat wie wol leuk.’

Hoe wurdst bernedirekteur fan it grutste museum fan Fryslân?
‘Dat gong eins hiel maklik. Ik wie mei myn âlders yn it nije museum en rekke oan ’e 
praat mei Saskia Bak (de grutte-minske-direkteur). Ik frege oft se ek in bernedirekteur 
hienen, want dat like my wol goed foar it Fries Museum. Dy hienen se noch net, mar 
se fûn it wol in goed idee. Net folle letter frege se oft ik de earste bernedirekteur fan 
it museum wurde woe.’

Doe rôpsto ‘Jaaaa!’ fansels?!
‘No, ik ha der wol even oer neitocht. Ik wie bang dat it tefolle tiid koste of dat ik it net 
kombinearje koe mei – doe noch – groep 8. Mar úteinlik ha ik it dochs dien.’

Gjin momint spyt fan hân?
‘Nee. It is hiel moai en bysûnder wurk. Ik ha al ris in tentoanstelling iepene, in 
rûnlieding jûn, lûd by in film ynsprutsen en it Doeboek (in boek dat bern yn it 
museum meikrije) besjoen foardat it yn gebrûk nommen waard. It is myn taak om 
foar alle oare bern te tinken. Wat fine wy no echt leuk? Hoe kin it noch leuker? Ik 
gean ek wolris mei in freon te ‘proefdraaien’, bygelyks as der in nije tentoanstelling is.’

En asto seist dat it oars moat, dan wurdt dat dien?
‘Ik sis net sa gau dat ik it hielendal neat fyn, mar as ik tips jou oer hoe’t it foar bern 
better wurde kin, dan wurdt der altyd wat mei dien.’

Bernedirektuer 
fan it Fries 
Museum

Bernedirekteur
fan it
Fries 
Museum

Bernedirekteur
fan it
Fries 
Museum



Freonen ha ’k yn soarten en maten,
ik gean se yn fûgelflecht bydel:

Marco, mei him kin ’k hiel bot laitsje
mar by sport, dan hast oan him neat.

Peter is in poerbêste keeper,
as it moat dûkt er yn ‘e sleat.

Mei Wibo kin ik hiel goed prate,
fan technyk hat er gjin ferstân.

Douwe, dy wit alles fan brommers,
hy helpt my altyd út ‘e brân.

Sjon is hartstikke dialektysk,
mar wol geweldich muzikaal.
En Jacob-Jan, dy slûge stille

skriuwt sa in geweldich ferhaal.

Freonen ha ’k yn soarten en maten,
meielkoar in prachtich freonestel.

 

Auck Peanstra

 

1919

Y
llustraasje: Lilo

Binne de freonen dy’tsto no hast, oer 30 

jier noch dyn freonen? Oftewol: forever 

friends, bestiet dat? Goede fraach. LinKk 

lei him foar oan fjouwer earsteklassers 

fan Comenius Zamenhof yn Ljouwert. 

Sarah Al Salihi, 13, Ljouwert

Eline Boonstra, 12, Gytsjerk

Dominique Muis, 12, Aldtsjerk  

Babette Dol, 12, Ljouwert
Ivige freonskip kin wier wol, mar it 
hinget derfan ôf watfoar freonen asto 
hast. Freonskip komt altyd fan twa 
kanten, dus beide minsken moatte 
bliid wêze mei de freonskip. As ien it 
net mear leuk fynt, dan hâldt it op.  

Foar ivich? No, dat wit ik net, hear. 
Soms wol, soms net, tink ik. Do kinst 
ek rûzje krije of útinoar groeie. Alle 
minsken feroarje yn it libben. Dan is 
it mar de fraach oft de klik der noch is. 
Stel datst oare dingen leuk begjinst te 
finen, dan is it lestich om in freonskip 
yn stân te hâlden. 

Forever friends? Dat hinget derfan 
ôf. Fan guon freonskippen bin ik 
wis dat se foar ivich binne. By oare 
freonskippen tink ik dat wer net. As 
freonen net earlik tsjin my binne, dan 
kap ik mei de freonskip. Dêr bin ik hiel 
maklik yn. 

Forever 
friends

Freonskippen kinne foar ivich wêze, 
mar dat hoecht net. Soms giet de 
freonskip oer, bygelyks ast rûzje 
krijst of as ien fan de twa ferhuzet 
of nei in oare skoalle ta giet. Ik ha 
famkesfreonen en jongesfreonen. Fan 
guon tink ik dat de freonskip foar ivich 
is, mar fan oaren tink ik dat net.

Forever
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Nederlânske kameraman filmt Bond-film 
De moaiste auto’s, de coolste gadgets en de gefaarlikste wapens. Dêr stiet James 
Bond bekend om. Hasto alris ien fan dy wrâldferneamde 007-films sjoen? 
Ynkoarten komt der wer in nijenien, alwer it 24ste eksimplaar! Oan dizze film 
sit in oranje tintsje, want hy wurdt filme troch in Nederlânske kameraman: 
Hoyte van Hoytema. De film – dy’t noch gjin titel hat – wurdt yn desimber 
2014 opnommen. De Britske regisseur Sam Mendes docht de regy wer, neidat 

hy earder dy oare Bondfilm makke, Skyfall. Akteur Daniel Craig krûpt wer yn de rol fan James Bond. Wy 
moatte noch wol efkes geduld hawwe foar dit nije 007-pronkje, want hy ferskynt pas yn oktober 2015.

Beyoncé en Jay-Z komme mei album
Yn ferwachting? Skiede? Foar de twadde kear trouwe? Der wurdt altyd praat 
oer Beyoncé en Jay-Z. Tegearre foarmje se ien fan de bekendste Hollywood 
spantsjes. Yn septimber joegen se yn Parys it lêste konsert fan harren 
toernee On The Run. Dy konserten wienen in wier spektakel! Blykber fûnen 
se dat sels ek, want it troude stel wurket no tegearre oan in album! De plaat 
soe rûn de jierwiksel útkomme moatte. Der is fierder noch net safolle oer 
bekend, dus hâld it muzyknijs yn ‘e gaten!

Afrojack en Hardwell nominearre foar MTV EMA
De Nederlânske DJ’s Afrojack en Hardwell meitsje kâns op twa MTV EMA’s. 
Beide binne se nominearre foar de kategoryen Best Electronic en Best World 
Stage. Yn de kategory Best Electronic stride se tsjin Avicii, Calvin Harris en 
David Guetta. Foar de kategory Best World Stage binne mar leafst fjirtjin 
artysten nominearre. Hardwell is trouwens ek noch yn de race foar de 
kategory Best Dutch Act, krekt lykas: Martin Garrix, Mr. Probz, Kensington 
en Chef’Special. De MTV EMA’s wurde alle jierren yn in oare Europeeske stêd 
útrikt. Ferline jier wie it yn Amsterdam, dit jier op 9 novimber yn Glasgow.

Game Skate 3 populêr op YouTube
De game Skate 3 is al fjouwer jier âld, dochs is der ynienen wer in hiel soad 
fraach nei. Dat komt omdat de game hiel populêr is op YouTube. YouTube-
brûkers mei in soad fans, sa as PewDiePie, toanden filmkes fan Skate 3. 
Dy filmkes waarden besjoen troch miljoenen minsken. Dêrtroch gong de 
fraach nei de game omheech. Sa bot, dat er útferkocht rekke. Dêrom hat 
produsint EA besletten dat de game wer op ‘e nij makke wurde moat yn it 
fabryk. Pfff, dat YouTube hat echt in soad macht!

Smartphonebrûkers langer op apps 
Der wurdt hieltyd mear tiid bestege oan apps. It ôfrûne jier wienen minsken sa’n 21 
prosint langer dwaande mei apps. Dat tanimmen waard net feroarsake omdat 
minsken de apps langer iepen hawwe, mar omdat se de apps faker brûkten. Apps 
waarden it ôfrûne jier 11,5 kear yn ‘e moanne iepene, wylst dat ferline jier 9,4 kear 
wie. Krekt as ferline jier sitte minsken gemiddeld sa’n 5,7 minuten yn in app. Wat 
de populêrste apps binne? Muzyk-apps, fitness-apps en sosjale netwurk apps.




