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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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Facebook is yn Nederlân 

it meast populêr ûnder 

jongeren fan 15 oant 19 jier. 

Mar leafst 93 prosint hat in 

Facebook side. Mar watfoar 

sosjale media binne it meast 

populêr ûnder jongeren yn 

Amearika (13 oant 19 jier)? 

Dochsto mei oan 

SjONG 2015?!
Sjongtalint fan Fryslân, kop der efkes by no. Der komt wer in nije 

edysje fan SjONG! 

Bisto tusken de 12 en 18 jier en kinst goed sjonge of muzyk meitsje? 

Dan bisto de ideale kandidaat foar SjONG, de Fryske Voice (sis mar). By 

SjONG is it de bedoeling datst in Fryske tekst skriuwst op in besteand 

popnûmer. Dêrmei dochst audysje foar in profesjonele sjuery. De 10 

bêste acts geane troch nei de grand finale. Meidwaan kin yn in groep, 

mei ‘live’ begelieding, of solo, mei help fan in karaoke fersy.

De audysjes binne op 9, 10 en 11 maart, de middeis yn 

in tv-studio. De finale is op sneon 11 april yn Dok 18 

yn Dokkum. Meidwaan? Opjaan kin yn jannewaris, 

hâld it twitterakkount @SjONG_cedin yn ‘e gaten. 

Mear ynformaasje kinst ek opfreegje by dyn dosint 

Frysk of Muzyk. 

Sjoch ek op www.sjong.nl.        

Folgesto de dramasearje De Utflecht ek? Spannend 
hin? Hoe soe it ôfrinne mei Denise en Lionel?
Trouwens, wistest dat de band Vangrail de titelsong fan 
De Utflecht makke hat? It nûmer hjit ek De Utflecht en 
it is echt in supermoaie song! Gau opsykje op YouTube, 
want ek de fideoklip is prachtich. Tsjek hjir it refrein: 

Lit se mar betinke hoe jong oftsto noch bist.
Lit se mar beprate datsto it noch net wist.
Oeral is in útwei,
foar alles datsto dochst.
Sykje dan dyn útflecht
foar watst it leafste wolst.
 

1.  Instagram
2.  Twitter
3.  Facebook

Populêrste sosjale 
media yn Amearika 

Ha LinKk-lêzers,
Ik kommunisearje, do kommunisearrest, hy kommu ni-
sear ret, wy kommunisearje. Besykje dit sintsje mar ris út 
te sprekken. Tongbrekker, of net?! Noch mar ris besykje 
dan... bêst handich om te kinnen, want ‘kommunikaasje’ 
is it tema fan dizze LinKk. 

Kommunisearje, dat dogge wy minsken suver oeral en 
altyd. Sawol ferbaal (mei wurden) as non-ferbaal (sûnder 
wurden). Wistesto bygelyks datst mei dyn profylfoto ek 
kommunisearrest? Profylfoto’s binne der yn soarten en 
maten, mar in bepaald boadskip útstriele dogge se allegearre. Hjirneist 
myn profylfoto fan Facebook... Yn watfoar kategory soe er thúshearre? 
En wat seit dyn profylfoto oer dy? Lês it artikel op side 4 mar ris. 
Somtiden kin kommunisearjen ek dreech wêze. Bygelyks ast in spraak-
gebrek hast. Mar no worries... ek minsken mei in stammerprobleem 
kinne hiel suksesfol wêze. De celebs op side 14 binne it bewiis! 
Sosjale media... wurdsto der wolris wurdich fan? Dan kinst altyd noch 
ophâlde mei Snapchat, Pinterest, Instagram of al dy oare kommuni-
kaasjekanalen. Hendrik die it. Lês syn ferhaal op side 16. Dit en noch 
folle mear yn dizze splinternije LinKk. In protte lêswille! 

Hoi! 
Marrit de Schiffart

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

In wierheid as in ko
Net te fretten is altyd te djoer.

Niet te vreten is altijd te duur. (boarne: Peter de Boer)

Linkke sakenLinkke saken

R I K  W I T T E V E E N    N U R I A Z A N T M A N    A L I  Z I J L S T R A

- F J O C H T S J E  F O A R  D Y N  F R I J H E I D -

FAN 15 NOVIMBER ÔF ALLE DAGEN OP YOUTUBE EN FACEBOOK!

     in produkjsje fan omrop fryslan senario/rezjy Bart kingma kamera jan bensliman produksje engelien bouwman lûd/muzyk linze valk en Sybrand bok     
Ljocht/grip Frans Tigchelaar styling/smink yfke kingma Margriet Schroor en Rita Bloo montaazje jelmer douma setdresser liesbeth zwaag titelsong vangrail

    casting Jörgen Scholtens denise Nuria zantman lieske ali zijlstra kevin rik witteveen lionel David Engelhard johan Romke Gabe Draaijer tobias Gerwin de Vries

Vangrail makke 
titelsong De Utflecht
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1. Einesnút
Hoe sjocht it der út?
Ehm? As in ein? Yn elk gefal in foto fan 
dysels wylst dyn lippen byelkoar lûkst.

Wat betsjut it?
Do wolst der graach seksy en skattich 
útsjen. In moai trúkje! Marrrr… elkenien 
docht it tsjintwurdich, sels dyn beppe! 
Kin dus echt net mear.

2. Leaf
Hoe sjocht it der út?
As twa kliemske (kleffe) minsken dy’t 
krekt wat te ticht op inoar steane of 
sitte.

Wat betsjut it?
De hiele wrâld mei witte dat jim fan 
elkoar hâlde. Bêst skattich, mar… mei ik 
in amer?

3. Knip
Hoe sjocht it der út?
In foto fan dy mei oare minsken. Do 
stiest der hielendal op, mar dy earme 
oare skatten misse in earm, in holle, in 
ear…

Wat betsjut it?
Do bist in bytsje egoïstysk. De oaren 
op de foto binne net dyn bêste freonen, 
mar do stiest der no ienkear goed 
op, dus hast dy oaren der sa goed as 
mooglik ôfknipt... Oare betsjutting: de 
foto is gewoan in mislearre selfie... Mar 
ja, krekt op dy mislearre foto stiesto 
fantastysk. Spitich foar de oaren, mar 
dêr hasto gjin boadskip oan. 

4. Froegah
Hoe sjocht it der út?
In foto fan dysels út eardere (bettere) 
tiden.

Wat betsjut it?
Bist no saai, mar op dy foto wiest noch 
leuk.

5. Bist
Hoe sjocht it der út?
In foto fan dyn bist of fan dy mei dyn 
bist.

Wat betsjut it?
Aaaargh, skattich, mar hâldst miskien 
krekt wat tefolle fan dyn hûn…

6. Feestnûmer
Hoe sjocht it der út?
In foto fan dysels op in feestje. Do 
stiest der net op dyn foardielichst op en 
dat alkohoalyske drankje hast fansels 
allinnich yn ’e hân om’t dyn âldere freon 
krekt nei it húske wie.

Wat betsjut it?
In machtich leven, dat hast. En it kin dy 
gjin moer skele wat oaren fan dy fine. 
Oh, haha sjogge dyn âlden, beppe en 
baas fan de supermerk dit ek?

7. Fier
Hoe sjocht it der út?
In foto fan dysels op in akelich moaie 
lokaasje. Fier fuort, moai waar, sinne, 
slippers, dat wurk.

Wat betsjut it?
Wriuw it der mar yn. Do hast op in plak 
west dêr’t de measten fan ús ek wolris 
hinne wolle. Tip: Ast freonen oerhâlde 
wolst, binne der twa opsjes: folgjende 
kear geane se mei of feroarje dyn 
profylfoto.

8. Sykje
Hoe sjocht it der út?
In foto fan in lânskip. Do stiest der ek 
op. Wol efkes sykje...

Wat betsjut it?
Do bist graach allinne, net echt sosjaal 
dus. Hindert neat, lekker genietsje dêre!

Selfies, húsbisten, fakânsjefoto’s, mei 

freonen, mei famylje… Profylfoto’s binne 

der yn alderhande soarten en maten. 

Wat seit dyn profylfoto oer dy?

Tekst: A
tsje de V

ries

wat seit dyn
profylfoto
oer dy?
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4.

5.

6.

7.
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Bloch Maiki Bloch Maiki 

Ik bin no al mear as twa moanne yn Nederlân. Ik ha in soad 
belibbe yn dy twa moanne. Sa ha ’k myn gastfamylje leard 
om mei stokjes te iten. Witte hoe’t dat gong? Lês fierder!

Hasto oait mei ‘chopsticks’ iten? Wy, Japanners, brûke 
stokjes by elk miel (behalve as wy sop ite!). Lêsten ha ’k 
Japansk iten makke mei myn gastfamylje, myn nije freon 
en syn heit en mem. It wie by harren thús. Ik learde harren 
hoe’t Japansk iten klearmakke wurdt. It fielde as wie ik in 
echte sjef, want ik wie de baas yn de keuken! Wy hienen ek 
supermoaie stokjes foar elkenien. Ik bin fansels wol wend 
om mei stokjes te iten, yn Japan brûke wy se alle dagen. 
Mar dat jilde net foar de oaren, de measten dienen it foar 
it earst. Mar se besochten it wol en ik moat sizze: it gong 
hieltyd better!

Yn Japan binne der bepaalde etiketteregels omtrint it 
brûken fan ‘chopsticks’. Yn 't earste plak meist dyn stokjes 
noait rjochtop yn ’e riis delsette. Dat bart allinne by 
begraffenissen, mei riis dat op it altaar dellein is. Fierder 
is it ek not done om iten fan it iene pear stokjes nei it oare 
pear stokjes oer te heveljen. Do skoost dus net iten dat op 
dyn stokjes leit, rjochtstreeks nei de stokjes fan in oar. Ek 
dat docht minsken tinken oan begraffenissen. As lêste 
meist net nei minsken of dingen wize mei dyn ‘chopsticks’. 
Wêrom besikest ek net in kear om mei stokjes te iten? It is 
a lot of fun! Tink derom… wol om de etiketteregels tinke. 
☺ ☺ ☺ 

Chopsticks! Chopsticks! 

Maiki

Komt út :  Japan
Wennet no yn :  in gastgesin 
  yn Drachten
Bliuwt hjir :  in jier
Skoalle :  Drachtster Lyseum
  (OSG Singelland)

Snapchat, Instagram, Twitter, WhatsApp, of wer wat 

oars... Wat is dyn favorite sosjale medium? Dy fraach 

stelde LinKk oan fjouwer earsteklassers fan Piter 

Jelles De Dyk yn Ljouwert. Mei wa bisto it iens? 

Sofie Schotanus, 12, Ljouwert

Ik hâld fan Snapchat en Instagram. By beide giet it om it 
posten fan foto’s. Ik fyn it leuk om foto’s te meitsjen en sa 
myn deistich libben te registrearjen. Ik set alle wiken wol 
twa of trije foto’s op Instagram. En op Snapchat alle dagen 
wol fiif! Ik tink dat ik op in dei sa’n 2,5 oere besteegje 
oan sosjale media. Ik folgje op Instagram ek myn favorite 
bands One Direction en 5 Seconds of Summer (5SOS).    

Ik fyn Instagram it leukst, omdatst 
dêrop foto’s pleatse kinst. Ik fyn foto’s 
leuker as tekst. Ik sjoch alle dagen wol 
efkes in pear kear op Instagram.Faak 
al fuort nei’t ik wekker wurdt. Fierder 
nei skoaltiid en jûns ek.

Tekst en byld: M
arrit de Schiffart

Tekst en byld: M
arrit de Schiffart

Sam Kooijman, 12, Ljouwert

Ik gean foar WhatsApp as 
favorite sosjale medium. Dêrmei 
kinst maklik berjochten én 
foto’s ferstjoere. Fierder is it hiel 
handich datst in groep meitsje 
kinst en mei elkenien tagelyk 
prate kinst. Sa kinst maklik 
ôfprate mei freonen. Hiel soms 
sit ik ek op Instagram, mar ik 
fyn WhatsApp handiger. Ik krij 
dan ek konstant berjochtsjes op 
de app. 

Merle Sjoerdsma, 12, Ljouwert

Sil Veldhuis, 13, Ljouwert  

Sam Kooijman,Sam Kooijman,Sam Kooijman,Sam Kooijman,Sam Kooijman,

Wat is dyn favo
medium?

Myn favo sosjale media? Instagram 
en YouTube. Ik fyn Instagram leuk 
omdatst der foto’s op sette kinst. 
En do kinst foto’s like’e en bekende 
minsken folgje. Sa folgje ik Beauty-
gloss, in bekende Instagrammer 

dy’t tips jout oer make-up en 
hier. Fierder sjoch ik dus in 

soad filmkes op YouTube. 
Ek dêr sjoch ik filmkes 

oer ‘beauty’. Ik pleats sels 
noch gjin filmkes, mar dêr wol ik 
ynkoarten wol mei begjinne. 

Merle Sjoerdsma, Merle Sjoerdsma, Merle Sjoerdsma, Merle Sjoerdsma, 12, Ljouwert12, Ljouwert12, Ljouwert12, Ljouwert

Myn favo sosjale media? Instagram 
en YouTube. Ik fyn Instagram leuk 
omdatst der foto’s op sette kinst. 
En do kinst foto’s like’e en bekende 
minsken folgje. Sa folgje ik Beauty-
gloss, in bekende Instagrammer 

dy’t tips jout oer make-up en 

Sil Veldhuis, Sil Veldhuis, 

noch gjin filmkes, mar dêr wol ik 
ynkoarten wol mei begjinne. 

Sofie Schotanus, Sofie Schotanus, Sofie Schotanus, Sofie Schotanus, Sofie Schotanus, 
Ik hâld fan Snapchat en Instagram. By beide giet it om it 
posten fan foto’s. Ik fyn it leuk om foto’s te meitsjen en sa 
myn deistich libben te registrearjen. Ik set alle wiken wol 
twa of trije foto’s op Instagram. En op Snapchat alle dagen 
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Koart ferhaalKoart ferhaal

• Gnize – lachen
• Oardeloere – anderhalf uur
• Petear – gesprek
• Ferneare – verdragen 
• Opsmite – opleveren
• Skonken – benen
• Hoeden – voorzichtig
• Tsjuster – donker
• Sturtgiselje – kwispelstaarten
• Koer – mand
• Lykwols – echter
• Gjalp – gil
• Trelit – opschudding, tumult

lestige wurden

Anybody 

home?
9

‘Wat ha wy in lol hân, man. Ik kaam net wer by fan it 
gnizen. Net normaal.’ Elke kuieret achter Jiska oan dy’t 
drok pratend tusken Thom (mei in h) en Tom (sûnder in h) 
yn troch de gong fan it skoalgebou rint. Se heart gewoanwei 
ek by it groepke, mar no eefkes net.
Yn ’e kantine helje de jonges in blikje kola út ien fan de 
automaten, Jiska in Fanta en Elke pakt har pakje Wicky út 
‘e tas. As se harren fertroude plakje yn it finsterbank 
ynnommen ha, giet Jiska fierder oer harren nachtlike 
aventoeren.
‘Hoe lang ha wy wol net oan it appen west?’ 
‘Oardeloere’, antwurdet Thom.
‘Op syn minst. Ik tink wol twa oeren’, ferbetteret Tom. 
‘Ja, geweldich. Doe’tsto oer Van den Herik begûnst, hie ‘k it 
net mear.’ 
Elke tinkt oan it ‘petear’ dat se fan ‘e moarn op har mobyl 
oantroffen hie. Se hie graach mei ouwehoerd.

Justerjûn hie se wol besocht om har Samsung mei nei 
boppen te smokkeljen, mar har mem hie it sa as altyd yn ’e 
gaten. 
‘Oaren meie it mobyltsje nachts mei nei boppen ta nimme’, 
hie se der tsjinyn brocht, mar it hie allinne mar in preek 
opsmiten. 
‘Elke, wat ha wy no ôfpraat? Dyn mobyl bliuwt ûnder 
nachts! Dêr ha wy hiele dúdlike ôfspraken oer makke. It is 
net goed foar dy om dyn mobyl boppe te hawwen. It jout 
tefolle ferlieding en de strieling fan dat ding is ek net goed 
foar dy.’ Blablablabla. En dat giet dan meastal noch in 
kertier troch. Sy hat wer fan dy wy-hawwe-it-hiel-goed-
mei-dy-foar en wy-wolle-alles-mei-dy-beprate âlden.
Brutaal hie se sein: ‘Ofspraken? Dy ôfspraken ha jimme 
betocht, ikke net, hear.’ No, dat hie se witten: wer in 
taspraak fan in healoere, dy’t standert einige mei: ‘Hast 
wol troch dat wy it goed mei dy foar ha?’ 
‘Jaha’, hie Elke antwurde om mar fan it geseur ôf te wêzen.

En no ha ‘k myn nocht. It sil oars! tinkt Elke. Al dy 
spektakulêre ferhalen fan har freonen… se is it sêd om 
altyd oan ’e kant te stean as der wat leuks bart. Se wol ek 
meidwaan as der wat te belibjen falt. 

Dy nacht giet om sawat twa oere it alarm fan har horloazje. 
Se hat dat ding ûnder har kessen lizzen om mar net it 
risiko te rinnen dat oaren ek wekker wurde. Eins hie se gjin 
wekker nedich hân, want se hat noch mar amper sliept. 
Se slacht it dekbêd fan har ôf en goait de skonken oer de 
râne fan it bêd. Hiel hoeden docht se de doar fan har 
sliepkeamer iepen en rint op har teannen yn it tsjuster nei 
de trep. Se wit dat se goed oppasse moat, want de achtste 
tree fan ûnderen kreaket alderferskuorrenst. Underoan de 
trep stiet Buster entûsjast te sturtgiseljen. Dy tinkt fansels 

dat it al moarn is en dat se wer mei de bal boartsje sille. 
‘Stil, Buster. Sssssst, gean mar wer yn dyn koer’, flústeret se 
de hûn ta. Mar dy tinkt der oars oer. Dy fynt dat flústerjen 
wol spannend en wurdt der noch drokker fan. Hy springt 
mei in sacht blafke by Elke op, as sit er ek yn it komplot. 
Dan giet boppen op de oerloop it ljocht oan. Elke pakt 
Buster beet en skuort him mei ûnder de trep. Tegearre sitte 
se ferskûle te wachtsjen op wat der komt. Se hearre immen 
nei de badkeamer rinnen. Nei in skoftke wurdt de wc 
trochspield en rint de persoan wer werom nei de 
sliepkeamer. Gelokkich hie se de doar fan har eigen 
keammerke tichtdien. 
Elke lit Buster los en rint nei de keamer ta dêr’t har mobyl 
op it dressoir oan de oplader leit. Buster keutelet achter har 
oan. As se har mobyl hat, docht se in stap nei achteren om 
op de bank sitten te gean. Se sjocht de hûn lykwols yn it 
tsjuster net stean en stroffelet oer it bist. Fan skrik lit se in 
gjalp: ‘Ieeek.’ Buster skrikt wer fan Elke en draaft piipjend 
troch de keamer. Elke bliuwt stokstiif stean om te hearren 
oft harren trelit ek gefolgen hat. It bliuwt stil.
Dan giet se op ’e bank sitten. Buster springt neist har op de 
trijesitter en krûpt tsjin har oan.
Se giet nei de groepsapp en begjint te typen: ‘Hee sliepkoppen. 
Is der ek ien wekker? 
Neat.
‘Aloha, it feest kin begjinne. Ik bin der klear foar.’
Neat.
‘Joehoe, anybody home?’
Wer neat.
‘No, wurdt it noch wat?’
Sa dea as in pier. 
 
‘Hee, wêr wienen jimme fannacht?’ Yn gefjocht mei de 
skoaltas draaft Elke achter har klasgenoaten oan nei 
binnen ta.
‘Fannacht? Uhh, op bêd.’ Thom (mei in h) is de iennige dy’t 
de muoite nimt om te antwurdzjen. 
‘Jaha, dat snap ik, mar ik ha om twa oere whatsappt en 
gjinien reagearre.’ 
‘Neat fernommen, ik lei yn koma.’ Tom (sûnder h) gappet 
der by.
‘Ja, ast trije nachten op rige amper sliept hast, wolst ek 
wolris normaal trochsliepe’, seit Jiska foar’t se it 
biologylokaal ynstappe.
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Serious Request 2014

Dûbelbliid babynijs!

Wa binne de dj’s dy’t foar 3FM Serious 
Request it glêzen hûs yngeane? It is 
bekend! It binne wurden… Gerard 
Ekdom, Domien Verschuuren en Coen 
Swijnenberg! Dizze trije toppers sille 
tusken 18 en 24 desimber safolle 
mooglik jild ophelje foar it Reade Krús. 
Witte jim noch? Ferline jier? Doe’t de 
mannen yn Fryslân stienen? Dat wie 
in gekkeboel! Wy hawwe meielkoar in 
rekôrbedrach ophelle foar bern dy’t 

stjerre oan diarree. Hiel Fryslân op ’e kop. Skoallen, bedriuwen, hiele mienskippen 
fan minsken setten harren yn foar it goede doel. Dit jier wurdt der oandacht frege 
foar froulju en famkes dy’t yn in oarloch slachtoffer wurde fan seksueel geweld. 
‘Hands off our Girls’, sa hjit de kampanje. Dit jier net yn Ljouwert, mar op de Grote 
Markt yn Haarlem. Sukses dj’s!

Trijntje nei Eurov
isie Songfestival

‘It is wier’, mei dy wurden be fês tige 
Trijntje Oosterhuis har dielname oan 
it Songfestival. Yn it radioprogramma 
Gouden Uren frege Daniël Dekker 
oft Anouk gelyk hie. Anouk siet 
nammentlik de jûns dêrfoar yn it 
programma ‘College Tour’ en ferklapte 
by ûngelok it nijs fan har grutte 
freondinne Trijntje. Nei it Europeeske 
sukses fan Anouk en The Common 
Linnets, doart Trijntje it ek oan. ‘It is 

superleuk en ik haw der in hiel soad sin 
oan. Anouk hat der foar soarge dat der 
in oar ljocht skynt op it songfestival. 
Troch har is it ynienen in eare om 
te gean. Do kinst no mei grutskens 
dyn lân fertsjintwurdigje. Anouk hat 
tegearre mei Trijntje it nûmer skreaun 
en se neame it ‘fer ras send’. Beide sizze 
se dat it hiel oars is as dat se fan harren 
ferwachtsje. Wy binne hiel benijd! 

Suzanna

Am
erens

Jenny

Sjongsto ek de stjerren fan ’e himel? Of 
hasto skriuwtalint? Doch mei oan SjONG 
2015! Mear ynformaasje oer SjONG 2015 
fynst yn de LinKke Saken op side 2.

Presintatrise Nicolette Kluijver is 
befallen fan in twaling! En ek noch 
fan in keningskoppel, sa neame se it 
ast in jonkje én in famke krijst. It giet 
mei mem en de berntsjes hiel goed, sa 
goed dat se de twaling al daliks mei nei 
hûs ta nimme mocht. It jonkje krige 
de namme Jesse Joost en is ferneamd 
nei syn heit. It famke hjit Ana-Sofia 
Isabella en is ferneamd nei grutte sus 
Isabella. Nicolette en har man hienen 
nammentlik ek al in berntsje. Isabella is 
de grutske suster fan de twa poppes! In 
hiele soad lok en leafde tawinske! 

SjONG
SjONG 2015 komt deroan! 

The Voice of Fryslân, in 

sjongwedstriid wêrby’t 

learlingen tusken de 12 en 18 

jier op in besteand popnûmer 

in Fryske tekst skriuwe. 

Winneres Suzanna

Yn de lêste edysje fan SjONG wûn Suzanna 
Pleiter fan it CSG Gaasterland út Balk de 
earste priis. In foto fan har stiet op de 
cover fan dizze LinKk. De sjuery wie ûnder 
de yndruk fan ‘Fiel my goed’, de Fryske 
fersy fan ‘Feeling Good’ fan Nina Simone. 
De sjueryleden keazen unanym foar 
Suzanna as winneres. ‘In geweldige stim, 
in moaie performance en in fenomenabele 
timing.’ Behalve de Johan Bloem Bokaal, 
de wikselpriis fan SjONG, wûn Suzanna as 
ekstra priis in optreden by Noardewyn Live, 
it muzykprogramma fan Omrop Fryslân.

De top trije

Twadde waard Amerens Jongsma fan RSG 
Simon Vestdijk út Harns mei it nûmer ‘Tabé’, 
de Fryske fersy fan ‘Goodbye my lover’ fan 
James Blunt. ‘Want,’ sa oardiele de sjuery, 
‘Amerens har timing en pianospul wienen 
geweldich.’ De tredde priis gong nei Jenny 
Semplonius fan RSG Magister Alvinus 
yn Snits. Sy song ‘Strider yn ‘e striid’, har 
emosjonele Fryske fersy fan ‘Angel’ fan Sarah 
McLachlan. De sjuery priizge Jenny om har 
ynlibbingsfermogen en djipgong.

Bêste songtekst en 
SjONG YouTube-priis

Der binne by SjONG ek prizen te winnen 
foar bêste songtekst en de SjONG YouTube-
priis. Joyce de Wit wûn de tekstpriis mei 
har Fryske tekst op it nûmer ‘To make you 
feel my love’ fan Adele. Piet Kroes gong nei 
hûs mei de YouTube-priis. Syn klip ‘Mei wat 
help fan in freon’ fan SjONG 2011 waard 
4700 kear besjoen en fertsjinne de beker.



Dizze kear in sportportret 
fan twa echte krêftpatsers. 
Heit Wout Zijlstra (50), 
bekend as de Sterkste 
Man fan Nederlân en 
syn soan Wout jr. (16), 
atletyktalint mei in 
foarkar foar diskuswerpen 
en kûgelstjitten én in 
Olympyske dream. ‘Us heit 
is myn foarbyld as it om 
sport giet. Ik wol besykje 
om itselde te berikken as 
him by de Highland Games. 
Mar earst wol ik fier komme 
yn de atletyk. Ik wol nei 
de Olympische Spelen.’
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Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

De skuorre fan de pleats yn Folsgeare 
stiet fol mei trainingsapparatuer. Op 
de heasouder is in indoor trainingsring 
foar kûgelstjitten en diskuswerpen. It 
is net sa frjemd dus dat Wout jr. krekt 
lykas syn heit in passy foar krêftsport 
hat. ‘Do kinst wol sizze dat sport my 
mei de brijleppel yngetten is. Op myn 
sechsde begûn ik mei atletyk. Ik fûn it 
fuort leuk, foaral de werpûnderdielen.’ 
Al op syn sânde die Wout jr. mei oan 
pupillewedstriden, hy wûn fuort by it 
kûgelstjitten. 

Mear, heger en fierder
Undertusken fynt Wout jr. diskuswerpe 
moaier as kûgelstjitte. ‘Dat komt miskien 
wol troch myn trainer Lub Wiarda. Hij 
trainde ús heit froeger ek en hy hat in 
foarkar foar de diskus. Diskuswerpen 
is technysk dreger as kûgelstjitten en 
dêrtroch sit der mear útdaging yn.’ Wout 
jr. fynt de werpûnderdielen it leukst 
om’t er hieltyd wer fierder goaie kin. 
‘Dysels ferbetterje, dêr giet it om. Foar 
elke sporter telt mear, heger en fierder.

Wout sr. is bliid dat syn soan 
fan jongsôf oan op atletyk 
sit. ‘Der is gjin bettere 
tarieding (voorbereiding) 
op de Highland Games as 
atletyk. Mei de technyk dy’t 
hy no leart, leit hy in basis.’ 

Highland 
Games
De Highland Games 
binne ûntstien yn 
Skotlân. Se wurde al mear 
as 300 jier hâlden. Doe 
moedige de clanlieder 
syn mannen oan om 
mei te dwaan oan 
krêftkompetysjes. By 
dy kompetysjes wienen 
ek de feardichheden en 
it úthâldingsfermogen 
fan belang. Dêrmei 
toanden de mannen 
oan dat se fit genôch 
wienen foar de striid. 
Fêste ûnderdielen: 
• stienstjitte
• gewicht fier slingerje 
• hammerslingerje 
• beamstam oer de 

kop goaie
• gewicht heech goaie
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As soan fan in slachter moast Wout sr. 
faak meihelpe yn it bedriuw. En dus 
kaam er doe’t hy al wat âlder wie pas 
yn oanrekking mei sport. ‘Ik begûn 
mei de Sterkste Man doe’t ik 21 wie en 
noch letter mei de Highland Games. Hie 
immen my doe’t ik tsien jier wie mar nei 
de atletykbaan ta stjoerd. Ik hie krêft, 
dat koe net better, mar ik sjoch no by 
Wout dy perfekte technyk…’

Nederlânsk kampioen
It ûnderdiel tsienkamp is it swierste 
ûnderdiel, neffens Wout sr. ‘Ast dat 

kinst, kinst alles.’ Des te moaier 
is it dat syn soan yn juny by de 

Junioaren B Nederlânsk kampioen 
waard op dit ûnderdiel. No’t 

Wout yn syn eksamenjier (6 VWO 
Bogerman Snits) sit, rjochtet hy him 
foarearst allinne op werpen. 

Om Olympysk kampioen wurde te 
kinnen, moat der hurd traind wurde. 
Wout sr.: ‘Dat jildt fan jongsôf oan. 
Gelokkich bist by atletyk net ôfhinklik 
fan oaren, sa as by in teamsport. Foar 
kûgel en diskus binne limiten steld. 
Ast dy hellest, meist nei de Olympische 
Spelen.’ Wout is gjin teamplayer, neffens 
syn heit. ‘Hy kin geweldich goed keatse, 
mar hy kin it net opbringe om ôfhinklik 
te wêzen fan teamgenoaten.’

Leg curl en bankdrukken
Heit en soan meitsje ûndertusken 
tegearre trainingsskema’s. ‘Dêr prate 
wy in protte oer’, fertelt senior. ‘Wout 
hat froeger fansels al 
fan alles oppikt en no 
snapt er it hielendal 
hieltyd better.’ Wout 
jr.: ‘Ik train no fiif 
dagen yn ‘e wike en ha 
twa dagen rêst. Yn dy 
fiif dagen doch ik trije 
kear oan krêfttraining, 
trije kear werptraining 
en ien kear gean ik nei 
de atletykbaan. Dêr 
train ik op sprints, op 
ekplosiviteit dus. Alles 
foar it werpen. By 
krêfttraining train ik 

foaral myn skonken (benen), dat doch 
ik mei squaten, leg press, leg extension 
en leg curl. Dêrneist doch ik ek altyd 
bankdrukken.’ 

Heit Wout is by de measte krêft trai-
ningen oanwêzich. Mar ek sus Katinka 
traint faak mei. Ek sy fynt kûgel en 
diskus leuk. Dit jier waard se, krekt 
lykas Wout, kampioen kûgelstjitten. Ek 
sy wurdt dus sjoen as in oanstoarmjend 
atletyktalint. Op skoalle wurde de 
prestaasjes fan Wout jr. goed yn ‘e gaten 
hâlden. ‘As ik belangrike wedstriden 
ha, hâldt de skoalle dêr rekken mei en 
se freegje faak hoe’t it gien is. Ek de 

leararen, dat is leuk.’ 

Wat Wout jr. nei it VWO 
dwaan wol, wit hy noch net. 
‘Ik wol yn elk gefal trochgean 
yn de atletyk en letter ek yn 
de Highland Games. Ik ha al 
fjouwer kear mei ús heit by 
de games yn Skotlân west en 
dat fûn ik prachtich.’ ‘Krekt 
lykas by my, sit dat yn syn 
hert’, seit heit Wout. ‘De bân 
tusken heit en soan is binnen 
de Highland Games hiel 
belangryk en dat fielt hy ek 
oan.’ 

Underdielen Tsienkamp

100 meter – fierspinge – 

kûgelstjitte – polstôkheech-

springe – 400 meter – 110 

meter horden – diskuswerpe 

– hoeechspringe – 

spearwerpe – 1500 meter

Passy foar krêftspor

t

Passy foar krêftspor

t
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Bruce Willis is ien fan de 
bekendste akteurs fan 

aksjefilms. Dochs hat hy 
der altyd bang foar west dat 

syn stammerjen syn karriêre 
behinderje (belemmeren) soe. 

As jonkje stammere er hiel 
bot, it duorre soms wol trije 

minuten foardat er in sin 
ôfmeitsje koe. Troch terapy en 

toaniel krige er it hieltyd mear 
ûnder kontrôle. Bruce: ‘As ik 

in rol spile yn in toanielstik, 
wie myn stammerjen oer. 

Fenomenaal!’ 

Tekst: A
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Aktrise Emily Blunt hie in soad lêst fan 
stammerjen tusken har 7de en 14de 

libbensjier. Op har 12de wie it it slimst 
(ergst). Har freonen akseptearren har 

stammerjen, mar sels fûn se it mar neat. 
Dit wie net wa’t se wie. Se woe der fanôf. 

Mei in flinke doasis selsfertrouwen en in 
geweldige dosint dy’t har oanmoedige om 

mei te dwaan oan skoalmusicals, kaam 
se derachter dat as se in rol spile, se har 

stammerjen folle better ûnder kontrôle 
krige. Et voilà, in aktrise wie berne! 

Rowan Atkinson kinne wy fansels 
allegearre as Mister Bean. Mar 

dat hy ek stammeret, dat witte in 
soad minsken net. As Rowan in rol 

spilet wêryn’t er hiel oars is as dat er 
sels is, ferdwynt syn stammerjen. De 

measte muoite hat er mei de letter B. 
Syn oplossing? Dy letter hiel oerdreaun 

útsprekke. Moaie bykomstichheid wie 
dat dat hiel grappich klonk! It waard 

sels syn hannelsmerk. Mister Bean is dus 
ûntstien troch syn spraakgebrek!

Chris Martin, de sjonger 
fan Coldplay, stammere as 
bern. Hy hat it no oerwûn, 
teminsten, dy yndruk jout 
er ast him praten hearst yn 

ynterviews. Mar hielendal frij fan 
stammerjen is hy noch hieltyd net. 
Dat sjochst yn in YouTube-filmke fan 
in konsert fan Coldplay. Chris Martin 
kundiget dêryn it nûmer The Hardest 
Part stammerjend oan. Of better sein: 
hy begjint te stammerjen en beslút dan 
om it nûmer gewoan op de piano yn te 
setten en de oankundiging oer te slaan. 
Filmke sjen? Sykje op YouTube op: ‘Chris 
Martin stutters introducing The Hardest 
Part’.

Miss Montreal, oftewol 
Nederlânske sjongeres 
Sanne Hans, stammeret 
ek. En dêr makket se 
bepaald net in geheim fan! 
Sterker noch: se hat meidien 
oan in tv-programma om oare 

stammerjende jongeren te helpen. 
Miss Montreal stammeret net as 
se sjongt, dat jildt trouwens foar 
alle stammerjende minsken. Mei in 
spesjale technyk kin Sanne ek wol 
floeiend prate, mar dy metoade ferget 
in hiele soad konsintraasje. ‘Dat giet 
te’n koste fan myn spontaniteit’, fertelt 
se. ‘En ik stammerje leaver as dat ik myn 
spontaniteit ynleverje.’ Grut gelyk!

Se is ien fan Hollywood’s 
ferneamdste aktrises, mar... 

stammere as bern. Wy hawwe 
it oer Julia Roberts. Sy en har 

broer Eric stammeren beide 
doe’t se lyts wienen. Julia 

learde it stammerjen al gau ôf 
en no wit hast gjinien dat se it 

oait dien hat. Se praat floeiend! 
Yn it ferline hat de aktrise wolris 

ferteld dat se in spraakgebrek 
hân hat, mar se wie der noait hiel 

iepen oer. Yn tsjinstelling ta har 
broer, dy hie der noait muoite mei 

om it ûnderwerp te bepraten. 
'As bern lies ik in soad, dat 

die ik leaver as prate. As ik 
prate laken de oare bern my 

dochs allinne mar út.'

Stammerjende celebs
Bruce Willis

Ast stammerest (stottert) kin it wolris hiel dreech 
wurde om dyn dreamen wier te meitsjen. Wat no 
ast akteur of aktrise wurde wolst, of sjonger of 
sjongeres? Dat liket in mission impossible… Net 
wier! In soad wrâldferneamde stjerren bewize datst 
ek mei in stammerprobleem hiel suksesfol wurde 
kinst. De list mei stammerjende celebs bestiet 
út hûnderten nammen… De top 6 fan LinKk!

Stammerjende celebs

Emily Blunt

Rowan Atkinson

Julia Roberts

Miss Montreal

Chris Martin



16 17

Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: M
artin de Jong

Pleatsto alle dagen 

tsientallen foto’s of 

filmkes op Snapchat? 

Sitst alle frije oerkes op 

Facebook om berjochtsjes 

fan freonen te lêzen? 

En post al dyn foto’s op 

Instagram? Dan moatsto 

der fêst net oan tinke 

om dyn online libben op 

te jaan. Hendrik Jelsma 

(21) die it wol. En hy fynt 

it hearlik: ‘Dy sosjale 

media wie klearebare 

tiidfergriemerij.’

Yntusken is Hendrik Facebook- en 
Twitterleas. En, hoe befalt dat? ‘It moast 
earst wol wenne hear’, laket er. ‘By 
Facebook hie ik twa wiken opsistermyn. 
Wannear’t ik binnen dy twa wiken wer 
op myn pagina ynlogde, moast ik alles 
wer op ‘e nij opsizze. Dat ha ik in pear 
kear dien, omdat ik dochs noch efkes 
sjen woe oft ik neat miste. Ik hie dus 
echte ôfkickferskynsels. Mar doe ha ’k 
tsjin mysels sein: No moatst der echt 
mei kappe. En ik ha it noch net wer mist.’ 

Real life freonen
Utnoegings fan freonen foar feestjes 
fia de evenemintekalinder, grappige 
filmkes dy’t dield wurde of aksjes lykas 
The Ice Bucket Challenge, Hendrik folget 
it allegear net mear. ‘Dat skeelt echt in 
hiel soad tiid, dy’t ik no oer ha foar oare 
dingen. It folgjen fan al dy berjochten 
fielde as in soad fan ferplichting. Dat ha 
ik no net mear. Foaral yn it begjin wie ik 
benaud dat ik feestjes fan freonen misse 
soe. Mar ik bin der yntusken wol achter: 
real life freonen ferjitte dy echt net.’

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Pinterest en Tumblr. Hast elkenien hat 
it wol op ‘e telefoan stean. Dochs binne der hieltyd mear jongeren dy’t cold turkey 
ophâlde mei harren online libben. Fan de iene op de oare dei delete se harren Twitter-
akkount en sizze persoanlike pagina’s op. De reden? Se socialize leaver yn it echt.

Ofkickferskynsels
Trije moannen lyn ferwidere Hendrik syn Facebookside en syn Twitterakkount. Syn 
freonen en famyljeleden seagen der fan op. De grutte fraach wie fansels: Wêrom? ‘Ik 
fûn alles de lêste tiid sa nep’, leit Hendrik út. ‘Alles moat 
leuk wêze en dêr wie ik wol in bytsje klear mei.’ En 
dus ferwidere er de hiele boel. Maklik gong dat 
net. ‘It wie noch in hiele útsikerij om út te finen 
wêr’tst in akkount opsizze moatst’, knikt er. 
‘Se meitsje it echt sa dreech mooglik.’

Sis farwol tsjin 

dyn online libben!

Sis farwol tsjin 

dyn online libben!

Drok,    drok,  drok?    Drok,        drok,  drok?    

Drok,    drok,  drok?    

Wa’t no op Hendrik syn namme googlet, 
komt allinnich noch in pear foto’s tsjin 
dy’t er ea op syn Myspace akkount sette. 
‘Dêr bin ik it wachtwurd fan kwyt, dus 
dy krij ik der net mear ôf’, laket er. Watst 
noch wol fan Hendrik fine kinst, is 
syn muzyk. ‘Dy set ik noch wol online, 
sadat minsken dy’t my opsykje wat fan 
my hearre kinne. Ek ha ik fansels noch 
gewoan mail en WhatsApp. Mar nije 
foto’s of oare persoanlike dingen online 
sette, dêr doch ik net mear oan mei.’

Googlesto dysels wolris?
Hasto dyn eigen namme wolris 
opsocht yn Google? En, wat kaam 
derút? Meastentiids fynst in soad 
foto’s fan Facebook, Hyves of Twitter. 
Tink der dêrom goed om datst 
allinnich foto’s fan dysels online setst 
dy’t ek oaren sjen meie. Dat is wol sa 
handich ast bygelyks in bybaantsje 
sikest en dyn nije baas googlet dy 
efkes. Dan bist der wis fan dat hy of 
sy gjin nuvere dingen tsjinkomt. Wol 
sa feilich no?

Ek dyn online libben farwol sizze?

Bisto ek útsjoen op Face book en Insta gram? 

Faak is it noch net sa maklik om al dyn 

online akkounts op te sizzen. 

De folgjende websiden helpe dy derby:

• facebookverwijderen.nl

• twitterverwijderen.nl

• accountsverwijderen.nl

Drok,    drok,  drok?    

De sifers op in rychje
•  Facebook is it meast populêr ûnder 

jongeren fan 15 oant 19 jier. Mar 
leafst 93 prosint hat in Facebook 
side. Mar 2 prosint fan de jongeren 
tusken de 15 oant 19 jier ferwidere 
syn Facebookakkount it ôfrûne jier. 

•  Twitter is wat minder bekend. Fan 
de jongeren tusken de 10 en 19 jier 
twitteret mar 29 prosint. 

•  De social media apps Instagram en 
Snapchat binne it ôfrûne jier bot 
groeid: sa’n 0,4 miljoen jongeren 
meitsje hjir gebrûk fan.
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Webshopping – snail mail pakket   

Oftewol, slakkepost! Oftewol: 
Gjin felisitaasjes mear fia Face-

book of betterskips wins ken 
fia WhatsApp. Hoe leuk is it 

om yn dit digitale tiidrek 
gewoan in echte brief te krijen? En 
net samar in brief… Snail mailers 
oer de hiele wrâld uterje harren 
kreativiteit en skriuwe fleurich 

fersierde brieven. By dy brieven sit 
faak in lyts selsmakke kadootsje en de 

brieven binne ferpakt yn de moaiste sluven 
(enveloppen). In feestje om yn dyn brievebus 
te finen! Liket dit dy ek wol wat? Sykje dan 
in leuke pinfreon of –freondinne en stjoer 
elkoar moaie kaarten, leuke bryfkes en 
lytse kadootsjes. Ynspiraasje nedich? 
Googleje mar ris op ‘snail mail’ of sjoch op 
Pinterest. Want... echte post is folle 
leuker! 

Snail mail

Kensto se noch fan froeger? 
De Tamagotchi… No hawwe 
wy Pou! Dyn eigen bûtenierdske 
húsdier en in absolute hit. Jou it bist te 
iten, meitsje it skjin, boartsje dermei, 
gean op besite mei it bistje en sjoch hoe’t 
it âlder wurdt asto hegere levels berikst. 
Der komme hieltyd mear nije klean en 
aksessoires beskikber. Sa kinst dyn Pou 
hielendal oanpasse nei dyn winsken. Hoe 
sjocht dyn Pou derút? 

Pou!

Sikest noch in leuke sport? Miskien is dit wat foar dy! Race 
the tube, oftewol drave mei de metro. It begûn allegearre yn 
Ingelân en it is no in hit oer de hiele wrâld. Hoe wurket it? Do 
pakst de metro, stapst út by in halte en draafst sa gau mooglik 
nei de folgenjende halte. Bist op ’e tiid? Dan stapst wer yn 
presiis itselde metrostel. Wedzje dat dyn meipassazjiers dy 
frjemd oan sjogge? 
Dus bist in kearke yn Amsterdam? Nim dyn hurdrinskuon 
dan mar mei!

Dyn persoanlike magazine! 
Download de app en kies 
ûnderwerpen dy’tst leuk of 
nijsgjirrich fynst. Dêrnei 

flipst troch dyn eigen 
persoanlike artikels 
en nijtsjes, selektearre 
troch de app! 

Download de 
app op dyn 

telefoan!

Tsjek YouTube 
foar ‘race the 
tube’ filmkes! 

De Hema ferkeapet echte snail mail 
pakketten! Dy sitte fol mei moai briefpapier, 

kleurige sluven, leuke labels en 
fleurige fersiersels. Perfekt foar dyn 

slakkepost!
www.hema.nl

Race the tube

Flipboard
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Album Nicki Minaj útsteld 
Nicki Minaj hat op it stuit in hit mei Only, makke mei Lil Wayne, Chris Brown en 
Drake. In protte fans wachtsje lykwols (echter) ek op har nije plaat. Dy plaat kaam 
net - lykas tasein op Twitter - ein novimber út. Nicki hat fertraging oprûn mei 
The Pinkprint, sa’t har tredde album komt te hjitten. Neffens ferskillende boarnen 
(bronnen) sil de plaat no healwei desimber ferskine. De rapper hat al hits hân mei 
twa singles fan The Pinkprint: Pills N Potions en Anaconda. Anaconda soarge derfoar 
dat Minaj de earste froulike rapper wie dy’t yn Amearika op 1 stie. Op itselde 

momint stie se ek op nûmer 2 mei Bang Bang, in gearwurking mei Jessie J en Ariana Grande. 

Miljoeneferlies foar WhatsApp 
De chat-app WhatsApp, dy’t ûnderdiel is fan Facebook, ferlear yn de earste helte 
fan dit jier 180 miljoen euro. Logysk, de app is foar de measte telefoans ommers 
fergees, der is hast gjinien dy’t derfoar betellet. En dyjingen dy’t der wol foar betelle 
hawwe, betellen mar € 0,99. Facebook sei earder al dat der foarearst gjin plannen 
binne om jild te fertsjinjen mei WhatsApp. Grutte baas Mark Zuckerberg sjocht de 
app foaral as in goede manier om brûkers binnen te heljen. Dat slagget, WhatsApp 
hat goed 600 miljoen aktive brûkers...

FIFA 15 is goud wurdich
De populêre fuotbalgame FIFA 15 is oer de hiele wrâld in ferskriklik 
soad ferkocht. Neist de fysike game hat de eigener, Electronic Arts (EA), 
ek in online produkt yn hannen dat goud wurdich is: FIFA Ultimate 
Team. Dit ûnderdiel smyt EA bakken mei jild op! Mei FIFA Ultimate 
Team kinst dyn eigen team gearstalle (samenstellen). It is de keunst om 
topspilers yn dyn team te krijen, mar tagelyk ek de teamspirit op peil te 
hâlden. Dat dochst troch op en bûten it fjild goede keuzes te meitsjen. 

Sa kinst dyn eigen unike spulsysteem en spulstyl ûntwikkelje. Tink derom: FIFA Ultimate Team is hiel 
ferslaavjend. Earst twa kear neitinke dus foardatst deroan begjinst!  

BN’ers sprekke stimmen Annie yn
Alain Clark, Katja Römer-Schuurman, Do en René van Kooten sprekke de 
Nederlânske stimmen fan de film Annie yn. Dizze film giet oer it stoere famke 
Annie dy’t achterlitten wurdt troch har âlders. Se wurdt grut by har gemiene 
pleechmem. Alles feroaret as in rike politikus foar Annie soargje wol. Hy wol 
sa stimmen winne en ferkeazen wurde ta boargemaster fan New York. De 
fleurige famyljefilm draait fan 24 desimber ôf yn de Nederlânske bioskopen.  

Lady Gaga sjongt foar H&M 
Lady Gaga sjongt in nûmer foar de krystkampanje fan H&M. Dat docht se tegearre 
mei Tony Bennett, de âlde jazz-sjonger dêr’t se ek al it album Cheek to Cheek mei 
opnaam. Beide stjerren binne ek te sjen yn de televyzjereklame fan it Sweedske 
moademerk. H&M hat trouwens noch mear VIP’s optrommele foar dy commercial: 
alderhande topmodellen en stjerren fiere meielkoar Kryst yn de reklame dy’t fan 25 
novimber ôf te sjen is op ynternet en televyzje. Lady Gaga en H&M binne al in 
skoftke goede freonen. Foarich jier novimber mocht se ek in belangrike winkel fan 
H&M yn New York iepenje. 




