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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 by 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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Sjongtalint fan Fryslân, de 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 geskikt foar 

SjONG, de Fryske Voice (sis mar). By SjONG skriuwst in Fryske tekst op in besteand popnûmer. 

Dêrmei dochst audysje. De 10 bêste acts geane troch nei de grutte 

finale. Meidwaan kin yn in groep, mei ‘live’ begelieding, of solo, 

mei help fan in karaokefersy.

De audysjes binne op 9, 10 en 11 maart, de finale is op sneon 

11 april. Meidwaan? Opjaan kin oant 21 febrewaris. Hâld foar 

mear ynfo it Twitter-, Facebook- en Instagramakkount fan SjONG 

yn ’e gaten. Mear ynformaasje op sjong.nl of by dyn dosint Frysk 

of Muzyk. 

Hee do, kensto Grutte Pier wol? Fêst wol. It wie 
ommers dy fint dy’t hiel lang lyn tsjin de Hollanners 
stride, om’t sy doe ús gebiet besetten. De learlingen fan 
it Anna Maria van Schurman yn Frjentsjer seagen frjemd 
op doe’t dyselde Grutte Pier harren skoalle ynstapte begjin 
jannewaris. Fansels, it wie net de echte Pier Gerlofs Donia. It wie 
sterke man Wout Zijlstra, ferklaaid as de Fryske frijheidsstrider. 
Hy frege oan de learlingen oft se wol ‘bûter, brea en griene 
tsiis’ sizze koenen. Fierder brocht er in kadootsje: it boek 
Grutte Pier, Krús fan de Hollanner fan Ate Grypstra. 
Bisto dat boek ek oan it lêzen? Sa’n 1200 
earsteklassers yn Fryslân dogge mei oan it 
byhearrende projekt LêsNo, in projekt 
om Frysk lêzen leuk te meitsjen. Der 
sit trouwens ek in machtige game 
by: Cross of the Dutchman.  

Ha LinKk-lêzers,
Mei gemiddeld 11,5 graden wie 2014 it waarmste jier fan de lêste 
trijehûndert jier. It is in gefolch fan de klimaatferoaringen. Wolst witte 
hoe’t dy feroaringen it gewoane libben fan minsken oer de hiele wrâld 
beynfloedet? Blêdzje gau nei side 16 fan dizze splinternije LinKk. 

Dit nûmer stiet hoe dan ek yn it teken fan Bisten en Natuer, dat is 
nammentlik it tema fan dit tydskrift. Witte wat de meast populêre 
games binne mei bisten? Us redakteur Nynke van der Zee hat se foar dy 
op in rychje set op side 18. En foar de spinnehaters ûnder ús hawwe wy 
in ferrassend artikel. Wistesto dat spinnen hartstikke nuttich binne? 
Sjoch mar ris op side 12.

Dit en noch folle mear yn dizze LinKk. 

Enjoy! 
Marrit de Schiffart

In wierheid as in ko
Fan it libbenskonsert krijt nimmen in program.

Niemand weet wat het leven zal brengen. 

Linkke sakenLinkke saken

Grutte Pier is alive!

Dochsto mei oan SjONG 2015?!
Meitsje in superleuk selske 

(selfie) fan dysels mei dyn 

bêste freon of freondinne. 

En twitterje dy foto mei in 

koarte omskriuwing nei 

@linkkmagazine. Dat wie 

ien fan de opdrachten út 

LinKk 2. No, wy hawwe 

hiel wat selskes fan jim 

foarbykommen sjoen. 

Hjir in pear foarbylden.  

@meeer3: 
‘Dit is onze selfie, Romy en Tanja 

jullie zijn superspeciaal voor mij, 

ik wil jullie nooit meer kwijt’  

@h_fimke: 
‘Kelly is myn bêste freondinne 

omdat wy altyd gekte hawwe’

Best Friend Selfie

9 7 8 9 0 6 2 7 3 9 2 8 8

Krús fan de Hollanner

grutte pier
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Ate Grypstra

‘Myn eagen dwaalden nei de râne fan it doarp en myn blik 

bleau hingjen by ien fan de safolste grutte reekplommen 

yn ’e fierte. It krong mar stadich ta my troch. Yn ’e fierte... 

reek yn ’e fierte... bliksem! Kjel seach ik Pier oan. Hy stie 

ek dy kant op te stoareagjen. En doe trof ek him it besef as 

de wjerljocht. “Wol alle... Dat is dochs net by ús thú... al-

lemachtich! RINTSJE!!” rôp er en hy draafde halje-trawalje 

rjochting Doniastate. En ik efter him oan fansels.’Wijerd Jelckama is oan it wurd. Hy smyt yn dizze meinim-

mende fertelling nij ljocht op it libben fan syn omke, Pier 

Gerlofs Donia. Wy komme te witten hoe’t in boer út Kims-

wert him ta in baas legeroanfierder en floatfâd ûntwikkele. 

Hy waard de Skrik fan de Sudersee, de Stjoerman fan de 

Dea en it Krús fan de Hollanners. Hy waard nimmen oars 

as Grutte Pier.

www.crossofthedutchman.com
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Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: Vangrail 
De fiif jonges fan Vangrail hawwe in 
geweldich jier hân. Yn 2014 wûnen 
se net allinnich de Party Award, mar 
waarden se ek nominearre foar de 
Fryske Poppriis. De boekingen foar 
optredens rinne yntusken oant 2019 
en ek yn it bûtenlân binne de mannen 
ûntdutsen. Sa stiet der sels in optreden 
yn Afrika op ’e aginda. 

Vangrail nei Afrika, dat is wer ris 
wat oars as Aldeboarn of Akkrum...
Raynaud laket. ‘Ja, cool hè?! Ik waard 
Twadde Krystdei belle troch in frou 
dy’t fertelde dat se graach ris by in 
optreden fan ús sjen woe, omdat se ús 
miskien boeke woe foar in optreden yn 
Afrika. Ik tocht earst dat it in grap wie 
fan ien fan myn maten. Mar dy jûns stie 
se der echt en frege oft we ek yn Gabon 
yn Afrika spylje woenen. Ik wist net wat 
my oerkaam. Fanwege de sykte ebola ha 
wy it optreden út foarsoarch ferpleatst, 
mar yn 2016 giet Vangrail nei Afrika!’

En jim binne ek al bekend 
yn Frankryk?
‘Kloppet! Dêr ha we foarich jier 
foar it earst spile en dit jier binne 
we wer útnoege. Yn ‘e bergen yn de 
snie sille we earst foar Nederlânske 
wintersportgasten optrede en dan folget 
noch in koarte toer lâns Frânske clubs. 
Ik bin hiel benijd hoe’t dat giet. As wy 
dy Frânsen ek in bytsje los krije kinne’, 
knypeaget er.

En nei ôfrin razende froulju 
dy’t mei dy op ‘e foto wolle, 
fansels. Hoe befalt it súkses?
‘Dat is yn it begjin echt hiel apart. Earst 
gongen wy nei ôfrin mei ien of twa fans 
op ’e foto, no steane der rigen minsken 
op ús te wachtsjen. Dat wie yn it begjin 
echt efkes skrikke, mar wol hiel cool.’
 

Do bist ek alle wiken as 
presintator op Omrop Fryslân 
te sjen. Hast it mar drok!
‘Ja, smoardrok. Wy binne mei de 
band al in skoftke dwaande mei 
it opnimmen fan in nije plaat. En 
begjin dit jier komt ús nije single út 
mei de namme Te veel voor mij. Dat 
wurdt echt in hiel oar nûmer as dat 
minsken fan ús wend binne, dus ik bin 
nijsgjirrich nei de reaksjes. Dêrneist 
trede wy mei Vangrail sa’n 150 kear yn 
it jier op. En ik bin yndied presintator 
fan it tv-programma Tsjek by Omrop 
Fryslân. Dat soarget derfoar dat ik 
soms twa dingen tagelyk dwaan moat, 
mar dat fyn ik wol moai; ik kin mar min 
stilsitte.’

Ik tocht dat mannen dat net 
koenen: twa dingen tagelyk…
‘Ha, no echt wol! Ik lear yn ’e bandbus 
op wei nei optredens altyd myn teksten 
foar Tsjek. Dan kom ik sneintenachts om 
in oere as twa thús, en de folgjende deis 
giet om seis oere de wekker wer. Noch 
ien kear alle teksten trochnimme, dûse, 
de klean oan en om acht oere begjinne 
de opnamen. It is miskien betiid, mar ik 
fyn it super om te dwaan.’ 

En wat is dyn folgjende útdaging?
‘Wy binne mei Vangrail drok dwaande 
om in konsert te organisearjen yn it 
Abe Lenstrastadion. It liket my echt 
geweldich om dêr op ’e middenstip te 
stean mei al dy minsken om ús hinne.’ 
En dan mei in knypeach: ‘As wy yn 
Afrika spylje kinne, dan moat dit ek 
slagje, dochs?’

Kensto de band Vangrail? Dy fiif stoere mannen dy’t alle festivals, diskoteken en doarpsfeesten 

dêr’t se komme kompleet op ‘e kop sette? Net foar neat wûn de band yn 2014 de Party 

Award, de priis foar meast populêre band fan Nederlân. En dêr is sjonger Raynaud Ritsma 

mar wat grutsk op, fertelt er yn in ynterview. ‘Wêr’t it feest is, is Vangrail’, laket er.

 set de boel 

op ’e kop

Fan Akkrum 
oant Afrika . . .

Raynaud Ritsma
Berop :   Sjonger by de band 

Vangrail en 
presintator fan Tsjek

Leeftiid : 34 jier
Wenplak : Stynsgea
Lekkerste iten : Pankoeken
Favorite band :  Vintage Trouble út 

Amearika
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Bloch Maiki Bloch Maiki 

Ik ha mei skoalle nei Eastenryk west te skyen. Wy moasten hast tolve 
oeren yn ’e bus sitte om der te kommen. Gek… fan Japan nei Nederlân 
mei it fleantúch is ek tolve oeren! Dus dit tripke nei Eastenryk 
fielde as in grutte reis foar my. De bergen om ús hinne wienen echt 
supermoai! Mar skye wie wol hiel lestich yn dy hege bergen, it wie hiel 
steil. Mar wy hawwe hiel hurd oefene yn de lessen, ik tink dat ik wol 
foarútgongen bin. Dizze wintersport sil ik nea wer ferjitte, in moai 
oantinken. 

Kryst fierde ik mei myn gastfamylje en harren freonen. Ik ha harren 
krystkadootsjes út Japan jûn en ik krige in kadootsje fan myn 
gastâlden. It wie in boek yn it Nederlânsk (net yn it Frysk dus!). Se 
krigen fan my in Daruma, dat is in pop dy’t gelok bringt. Daruma’s 
binne rûne, trijediminsjonale figueren, dy’t blanko eagen hawwe. 
De poppen ferbyldzje it figuer Bodhidharma, de grûnlizzer fan de 
Zen-streaming yn it Boeddhisme. Minsken keapje in Daruma as se 
wat winskje wolle, sa as it heljen fan in eksamen of it winnen fan in 
ferkiezing. As de winsk útkomt, wurde de eachballen beskildere mei 
swarte inket. Ik kocht sels in Daruma doe’t ik tastimming ha woe foar 
High School. Ik koe de eachballen beskilderje (dat betsjutte dus dat ik 
nei High School mocht!). 

Ik stie fersteld fan al it fjoerwurk dat hjir de loft yn gong mei âld en 
nij. Yn Japan dogge wy dat allinne yn ’e simmer. Mar yn ’e winter 
wie it just hiel moai. Op âldjiersjûn fielde ik my in bytsje frjemd. 
Myn Japanske freonen stjoerden my acht oeren foar de jierwiksel 
al berjochten oer âld en nij yn Japan. Dat wie fansels fanwege it 
tiidsferskil. Dus ik hie twa jierwiksels, haha. Ik fûn de oaljebollen dy’t 
jim hjir ite hiel lekker, yummy! Yn Japan ite wy op âldjiersdei Osechi 
ryori. Dat is in spesjaal soarte fan iten en it wurdt optsjinne yn Jubako, 
dat binne doaskes mei trije of fiif fakjes. In protte Osechi-gerjochten 
hawwe in symboalyske betsjutting. De minsken meitsje de gerjochten 
gewoanlik sels, mar hjoed-de-dei kinst se ek yn de supermarkt krije. 
De measte Japanners kreëarje in pear Osechi ryori thús, mar de 
gerjochten dy’t in soad tiid kostje 
om klear te meitsjen, keapje 
se. Do kinst dyn eigen Osechi 
ryori ek wol meitsje. Sûnt koart 
binne der in hiel soad soarten, 
sa as Sjineeske, Italiaanske, 
Frânske… en sa fierder. Do 
hoechst it iten allinne mar yn in 
Jubako doaske te stopjen! 

7

Maiki Gabe
Leeftiid :  18 jier
Favo iten :   sjerpwafel 

(stroopwafel) yn 
Nederlân en sukiyaki 
yn Japan

Favo muzyk/
band : Big Bang út Súd-Korea
Mist fan thús :  waarm waar
  

Oaljebollen en Osechi! Oaljebollen en Osechi! 

BISTEN EN NATUERGadgets
Hâldsto fan katten? Dan is dizze 
ynternasjonale raazje wat foar dy! Miskien 
hast wolris sa’n frjemde foto foarbykommen 
sjoen. In foto dêr’t poeze-eigeners noas oan 
noas steane mei harren kat en de holle fan it 
bist op in burd liket. Dit hjit ‘Cat Bearding’, 
oftewol katteburden. De meast gekke en 
hilaryske foto’s binne it gefolch. In samling 

dêrfan fynst op de offisjele cat bearding website. 
Bist mear fan de hûnen? Dog 
bearding is ûndertusken krekt 

like populêr! 

www.catbearding.com

Cat bearding app

Hast gjin kat of hûn, mar 
wolst wol graach ris sjen 
hoe’t sa’n cat beard dy of dyn freonen 
stiet? Download dan ien fan de cat 

bearding apps! Meow!  

Cat bearding

Do dochst it sels fêst ek wolris: appe mei 
dyn freonen ast op de fyts sitst of op strjitte 
rinst. Yn Japan fine se dat libbensgefaarlik! 
Do fytst of rinst folle stadiger ast mei 
dyn telefoan dwaande bist. Dêrneist nimt 
dyn gesichtsfjild ôf oant noch mar 5%. 
Om ûngelokken foar te kommen, hawwe 
se dêrom wat betocht. Neist stoepen en 
fytspaden fynst yn Japan no ek ‘Cell Phone 
walks’! Hast it drok mei dyn telefoan? Dan 
makkest efkes gebrûk fan it telefoanpaad! 

Cell phone walk

Hielendal hip binne se, mar foaral ek fleurich. 
Happy Socks! Se binne der mei de leukste 
(biste)prints en yn de moaiste kleuren, foar 
sawol jonges as famkes. Rôlje dy boksen dus 
mar op, want dy sokken meie se wol sjen! Sis 
no sels, se binne dochs fierstente leuk om te 
ferstopjen?!

www.happysocks.com/nl/     

Dit te gekke boek fan Keri Smith nimt dy mei op 
ûntdekkingstochten. Dêrtroch silst de wrâld om dy hinne 
hiel oars besjen. It set dy oan ta it dwaan fan dingen dy’t 
miskien in bytsje frjemd binne. Want ast goed sjochst… 
dan binne der op elk momint, wêr’tst ek bist, altyd 
hûnderten ynteressante dingen om dy hinne dy’t de muoite 
fan it dokumintearjen wurdich binne. Doch archeologyske 
opgravingen, skriuw in reisferhaal, plak foarwerpen dy’tst 
fynst op en tekenje patroanen dy’tst om dy hinne sjochst. 
Do kinst it boek yn watfoar folchoarder dan ek lêze. Der 
binne gjin regels (hoe leuk!), allinne mar oanwizingen. 
Do you want to be an explorer of the world?

www.bol.com 
 

Witst noch hoe't wy jierren lyn ús fotoroltsjes 
fuortbringe moasten en pas in pear 
dagen letter wer ophelje koenen? Mei de 
One hour photo app geane wy werom yn 
‘e tiid. Meitsje in foto mei dizze app  en 
dan krijst it resultaat pas in oere letter te 
sjen. Neffens de makkers fan One hour 
photo is it ferrassingseffekt dan folle 
grutter. En fynst de foto folle moaier. It 
besykjen wurdich, liket ús. Just like the 
old days!

Webshopping - Happy socks!

How to be an explorer of the world

One hour photo   

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

Untdek 

de wrâld!

 Gean werom 
yn de tiid! 
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Koart ferhaalKoart ferhaal

Lestige wurden

‘Survival, meneer. We willen allemaal survival!’ Ik hear 
dat Desirée it hast útraast. Eins bedoelt se, dat sý 
survivalje wol, mar yn dit soarte fan dingen hat Desirée 
wat fan de âlde keninginne: ‘Wij Beatrix, …’ Sy hat 
trouwens wol wat gelyk mei ‘wy’: de mearderheid wol wol 
survivalje, omdat Desirée dat wol. De measte jonges 
omdat se har moai fine en hast alle fammen omdat se 
graach sa wêze wolle as har (knap, hip, populêr).
Steensma sjocht syn mentorgroep wat glêzich oan. 
Safolle ienriedigens hie de man net ferwachte, nei’t it 
liket. Dat is ek wat fan de lêste tiid. Fammen woenen 
earder faak net wat jonges woenen, sportivelingen en 
chillers wienen it hast noait iens, stappers en study’s 
likemin. Oant Desirée op ’e troan kaam is dus.
‘Waarom survival?’ freget Steensma har. De man bliuwt 
learaar fansels! 
‘Dan zijn we allemaal lekker actief in de natuur bezig, 
meneer!’ Sy wit krekt hoe’t se Steensma yn ’e bûse krûpe 
moat. De man is hielendal wei fan bisten en blommen. 
Benammen fan fûgels. Yn 'e maitiid hat er oars gjin 
praat as oer ljippen en skriezen en tjirken. Neffens 
Marten, dy’t foar my yn ’e klasse sit, ‘skyt Steensma yn 
dy perioade net, mar hy leit aaien'. Marten syn kennis 
fan fûgels mei dan net grut wêze, ik snap wat er bedoelt. 
Mar ik wit like goed wat Steensma beweecht: ik sloech 
maitiids ek graach yn it lân om. Doe noch wol.
Desirée jeuzelet noch wat troch oer de natuer dy’t de 
holle sa lekker leechmakket. En survival makket 
minsken sa aktyf en sûn. Marije en Geke knikke wakker, 
sy binne de heechsten yn Desirée har hofhâlding. Geert 
en Tymo besykje stikem yn Desirée har T-shirt te 
gnuven as dy har fol fjoer foaroer bûcht yn har 
entûsjaste betooch. Ik moat der om gnize. Yn de earste 
hawwe wy mei de klasse by ús op ’e pleats west. In idee 
fan Steensma. Desirée wie der ek by. Sy hat de hiele dei 
lêbe oer de stank en de troep en de stomme boeren. 
Alhielendal doe’t wy middeis de kij út de Platte Seize 
hellen. Strontspatten op har laklearskes en dy 
‘koeiegeur’ dy’t se ‘noooooit’ wer kwytreitsje soe. It 
fernuvere my earst al wat dat sy en in protte oaren sa 
reagearren. Ik wist net oars. Ik makke soks alle dagen 
mei. Doe.
‘Survival is chill, meneer!’ Alex en Margreet helpe 
Desirée sa goed as se kinne as dy it spoar fan har 
betooch eefkes kwytrekket. Dat oerkomt har wol faker: 
fan it ien yn it oar, fan 'e flier op ’e souder. De 
strontspatten binne fergetten, sa’t skynt. Ik fertink har 
derfan dat se in nij terrein siket om te skitterjen: jonges 
gek meitsje (Tymo? dy is hiel sportyf), de fammen de 
eagen útstekke? Hoe dan ek: de natuer is wer yn. Krekt 
as survival. Oan de ein fan de brêgeklasse ha wy dat twa 
dagen dien. Op in camping: in hindernisparkoers fan 

balkjes tusken trije beammen, in tokkelbaan oer in 
binnenhaventsje en in klimwand fan fiif/seis meter by 
in follybalfjild. Yn ’e haven mochten wy net swimme: der 
wie ommers in swimbad…
Ut 'e skroeven wienen de measten. Ik ha mar net sein 
dat wy simmers altiten it soal fan de Grutfeart oer 
swommen. Of fan de Púndyksbrêge dûkten. Dat wy faak 
yn de reidfjilden om Siebes Wiel omstrúnden, meastal 
wiet en ûnder de drek en hast alle dagen yn Popma’s 
bosk omsloegen. It hjitte gjin survival, mar ‘bûten 
boartsje’.

Dat dienen wy dy deis ek. Ik siet yn ien fan de heechste 
beammen en ik bin op in ferkearde tûke stean gien, in 
deaden-ien. Ik hie it witte kinnen, mar ik woe heger as 
ús Wytse. It wit noch dat de beammen om my hinne 
kantelen en dat ik Wytse razen hearde. Doe wie ’t stil en 
seach ik hiel heech boppe my de beamtoppen. En ik 
hearde Wytse syn lûd. Bang en skril. As fan in fûgel dy’t 
opskrikt. Doe waard it midden op ’e dei tsjuster.

‘Dan doen we het zo!’ seit Steensma optein. Desirée 
glimt, dus de klasse knikt ynstimmend en tefreden. 
‘Jullie stellen een voorbereidingscommissie samen die…’ 
Steensma syn opdracht fersûpt yn it lûd fan de bel. 
Eefkes liket er de klasse tsjinhâlde te wollen, mar elk is 
al ûnderweis: nei de kantine, net te let komme foar de 
tosty-rige. Steensma is de lêste dy’t de gong oprint. Ik 
hear him noch roppen oan Desirée. Hy betrout der op 
dat sy ‘er het volgende uur op terugkomt!’

Eefkes sit ik allinne yn it lokaal en ik sjoch troch it rút 
nei de beammen yn it parkje om de skoalle hinne. Dan 
ryd ik myn rolstoel achterút en folgje de oaren. Ik 
survivalje alle dagen.

• Ienriedigens – eensgezindheid
• Immen yn ’e bûse krûpe – iemand vleien
• Gnuve – loeren
• Lêbje – zeuren
• Ut ’e skroeven wêze – dolenthousiast zijn
• Soal – vaargeul
• Derop betrouwe – erop vertrouwen
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Linkke sidenLinkke siden
Akteur Leonardo DiCaprio joech trije miljoen dollar oan 
Stichting Oceana. ‘Dizze donaasje doch ik foar de beskerming 
fan de oseaan en foar alle bisten dy’t de see harren thús neame. 
Wy minsken fiskje de see leech en dumpe dêr ús ôffalstoffen. 
Wy soenen ús skamje moatte dat wy dizze prachtige natuer sa 
stikken meitsje.’ 

Kathryn Bigelow is in 
Oskar-winnende regisseuze dy’t in koarte film makke hat oer ivoar 
en oaljefanten. Last Days hjit de film. Har boadskip? ‘Alle fyftjin 
minuten wurdt der in oaljefant deamakke foar syn slachtosken, it 
ivoar wurdt foar grof jild ferkocht. Oan dit soarte fan terrorisme 
kinne wy wat dwaan. Keapje NOAIT sûvenirs fan ivoar. Oaljefanten 
yn it wyld binne, as wy sa trochgeane, binnen alve jier útstoarn.’ 

Prins William stichte de organi-
saasje United for Wildlife en set him 
al jierren yn foar it behâld fan wildlife 
en natuer. Yn desimber begûn hy in nije 
tour yn New York. It oanpakken fan de 
yllegale hannel yn wylde bisten stiet 
sintraal. Hy sjocht it as in foarrjocht om 
wat dwaan te kinnen foar de wrâld. En 
sa is it mar krekt, want in bettere wrâld 
begjint dochs echt by dysels…

Superstjer Jack Chan spilet de haad rol yn 
de kam panje fan WildAid tsjin it ôfslachtsjen fan 
nylhoarsen. Yn de reklame makket hy de wrâld bewust 
om noait produkten te keapjen dy’t makke binne fan 
nylhoarshoarn. ‘Ast hoarn keapest, realisearje dy 
dan datst ek betellest foar wapens, kûgels, bilen en 
kettingseagen en datst betellest foar it einigjen fan it 
libben fan in prachtige kreaasje.’ 

Selfies mei bisten
In perfekt selske is net maklik. Foaral as 
dyn fotomaat ek nochris in bist is. Mar 
dizzen binne gewoan allegearre geniaal. 
Fan ‘Say Cheeeeee-tah!’ oant ‘Haaaiii!!!’ 
KLIK! Perfeksje!

Ariane Grande is in grut bisteleaf-
hawwer. Dêrom is se ek feganistysk. Dat 
is in fegetariër dy’t in stapke fierder giet 
en ek gjin produkten brûkt fan bisten. 
Dus bygelyks gjin learen skuon, bont-
kraachje of in learen jas. Mar se docht 
mear: Ariane stipe de anti-SeaWorld 
kampanje. De dokumintêre ‘Blackfish’ 
giet oer SeaWorld (Amerikaanske Dol-
finarium) dêr’t in ynstruktrise deabiten 
wurdt troch in orka. Deskundigen sizze 
dat orka’s traumatisearre binne troch 
harren finzenskip. Op dizze foto steunt 
se bisteorganisaasje PETA mei har shirt 
‘Never be silent. Find Your Voice for Ani-
mals.’

De measte stjerren hawwe fansels bakken mei jild. En 

wat wurdt der wat útjûn oan high fashion, sportauto’s 

en dikke fette filla’s. Mar gelokkich binne der ek 

stjerren dy’t hert hawwe foar bisten. Dizze celebs 

sette harrensels of jild yn om bisten oer de hiele ierde 

te helpen. De meast opmerklike op in rychje.

Der wurdt sein dat elk minske in 

dûbelgonger op ierde hat. Dizze stjerren 

hawwe allegearre in dûbelgonger yn it 

bisteryk. Laitsje dy slop!

•  Akteur Jack Black hat echte puppy eyes, 
ek net sa frjemd dat syn bistedûbelgonger 
krekt sokke dreamerige eachjes hat. Woef!

•  Taylor Lautner fan de Twilight films en 
syn dûbelgonger de alpaka hawwe wol in 
hiel heech aaiberheidsgehalte.

•  Gordon Ramsey stiet bekend as de woeste 
topkok. Trochdat er altyd sa lilk sjocht, 
binne de tearen yn syn gesicht hingjen 
bleaun. Hy krijt der eins, sa neist syn 
bistedûbelgonger, wol in leaf kopke fan. 

•  De âlde rocker Iggy Pop sit wat los yn 
syn fel sa yn syn ûntbleate boppeliif. Like 
neaken as dy earme sfinks. Lit se der beide 
wat oan dwaan! Brrrr.

•  Eric Stonestreet hat sa mei syn bolle 
wankjes wol in hiel soad fan it fluffy Chow 
hûntsje. Skattich…

•  Anderson Cooper hat lykas syn dûbel-
gonger heldere blauwe eagen. Dy twa lykje 
echt wol út itselde nêst te kommen.

•  Ik tink dat aktrise Sofia Vergara net 
mear sa lûd laitsje sil, as se har fergeliking 
mei har dûbelgonger de hyena sjoen hat. 
Oeps!

•  Presidint fan Ruslân Vladimir Putin hat 
wol in hiel soad fan dizze baviaan…  

•  Mark Zuckerberg, betinker fan Face-
book, hat mei syn gesichtsfoarm wol in 
hiel soad fan in seeko. Hiel bliid soenen wy 
dêr persoanlik net fan wurde.

•  Komyk en akteur Wallace Shawn kin sa 
syn maat de seeliuw ynskeakelje as er in 
kear siik is. As twa drippen wetter!

Dûbelgonger
Tekst: A

nna M
arije Bloem

5 Stjerren dy’t fan bisten hâlde



Fiif redenen om fan 
spinnen te hâlden 
(of om se yn elk gefal net plat te stampen)
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Bang foar spinnen? 
Sa komst der fan ôf!
⊙		Is der in spin yn ’e hûs? Rop dan net automatysk om help, sûgje ‘m net op 

mei de stofsûger, stamp ‘m net fyn en draaf ek net gau fuort. Besjoch de 
spin ris goed (fan in ôfstantsje).

⊙		Betink dat in wrâld sûnder spinnen net bestiet. Se komme op alle 
kontininten (útsein Antarktika) foar. 

⊙		Betink wêrom’tst eins sa fûl reagearrest op spinnen. Ast bygelyks 
miggen of mieren fan tichtby besjochst, sjogge se der mei al dy 
poaten en eagen ek út as nuvere kreaasjes. Mar as der in mich troch 
de keamer fljocht, ropst net fuort dyn heit, broer, freon of stofsûger.

⊙		Keapje wat boartersspinnen of printsje in pear plaatsjes fan spinnen 
út en lis se hjir en dêr yn ’e hûs. Sjoch der út en troch ris nei en reitsje 
se ris oan.

⊙		Is der in spin yn ’e hús? Besjoch ‘m dan nochris goed en gean der 
hieltyd tichter by stean. Ast der echt flakby bist, besykje ‘m dan fuort 
te jeien; de doar troch, ta it rút út. Is de spin fuort, dan bist net bang 
mear! Tink derom: hússpinnen binne leaver net bûtendoar, se sille dus wol 
besykje om der wer yn te kommen…

Spinnen

Oer de spin
⊙		Der binne 50.000 soarten spinnen. De spin is famylje fan de skorpioen, de 

tyk en miten. De spin is gjin ynsekt. Ynsekten ha meastentiids seis poaten 
en harren lichem bestiet út trije of mear parten. In spin hat acht poaten en 
it liif bestiet út twa parten.

⊙		Spinnen meitsje in web wêrmei’t se ynsekten fange. Wittenskippers 
besykje al hiel lang like sterk tried as dat fan spinnen te meitsjen, mar dat 
falt net ta! It is nammentlik sterker as stiel! Om’t it ek nochris hartstikke 
licht is, liket it wittenskippers wol handich om soks te brûken foar kûgel-
frije festen en kabels foar bygelyks brêgen. 

⊙		Ek it gif fan spinnen is ynteressant foar minsken. Der wurdt besocht om 
it nei te meitsjen om te brûken yn de lânbou. It measte gif foarmet gjin 
gefaar foar minsken, mar wol foar in soad ynsekten.

⊙		Yn guon parten fan de wrâld wurde spinnen iten. 

⊙		De grutste spinnen fan de wrâld (de goliath en de tarantula) komme net yn 
Nederlân foar. Dy spinnen ha in liif fan njoggen sintimeter en poaten fan 
mear as tweintich sintimeter! Sokke grutte spinnen ite ek lytse fûgeltsjes. 
It formaat seit neat oer it gefaar want de redback- en trechterspinnen yn 
Australië binne mar ien of twa sintimeter, mar harren gif kin in minske 
wol deadzje. 

⊙	Guon spinnen spylje op har web gitaar. Sa wolle se wyfkes lokke.

Arachnafoby, sa hjit de 
eangst foar spinnen. 
Guon minsken klimme 
op in stoel en roppe 
lûd om help as se in 
spin sjogge. Dy ‘help’ 
moat derfoar soargje 
dat de spin nei bûten 
bonsjoerd wurdt of 
deamakke wurdt. Mar... 
spinnen binne net in 
fijân. Se binne just 
hartstikke handich! 
Tiid om dyn eangst 
te oerwinnen dus!

1.   Fan de 50.000 soarten spin nen binne der mar 
in pear dy’t foar minsken deadlik gif meidrage. Dêrfan 
kinst der yn Nederlân yn ’t wyld net ien tsjinkomme. Al dy 
tûzenen oare spinnen ite just ynsekten dêr’t wy ek net echt 
gek op binne. Ek ite se miggen dy’t deadlike sykten sa as 
malaria en goalera oerbringe. Bêst handich dy spinnen dus!

2.   Ien spin yn ’e hûs betsjut 2.000 ynsekten minder. Dat skeelt 
in soad bzzzzzzz en stekken!

3.    Ek yn ’e tún binne spinnen hartstikke handich. Yn de 
grientetún ite se bygelyks bistjes op dy’t oars lekker yn 
’e tomaten omhaffelje! 

4.    Spinnen binne der net op út om dy op te iten. Se 
binne just bang foar dy en rinne it leafst fuort as 
se dy sjogge. Mar… se sjogge net al te bêst. En dat 
wylst se acht eagen hawwe! As der in spin op 
dy falt of op dy rint, dan bisto net it doel. 

5.    Yn in soad kultueren leauwe se dat spinnen 
gelok bringe.

Tekst: A
tsje de V
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De cross yn Surhústerfean wie foar 
de jonge Marianne har earste grutte 
wedstriid by de heechste kategory 
froulju. ‘Spannend, maar ook heel leuk!’ 
Se finishte as 24e fan de tritich fytsters. 
In prima prestaasje. Vos pakte foar de 
sânde kear de oerwinning. 
 
Marianne de Vegt begûn te fytsen doe’t 
se njoggen jier wie. Krekt lykas har heit en 
har broer fytst se by WV Meteoor Assen-
Roden yn Assen. Marianne Vos wie 6 
jier doe’t sy, ek troch har heit en broer, 
begûn te fytsen by Wielervereniging 
Presto yn Drunen. 
‘Wat is voor jou de kick van het fietsen?’, 
freget de jonge Marianne. 
‘Dat is de vrijheid. Eigenlijk heb ik nooit 
iets anders willen doen. Wielrennen is 
mijn grootste passie. Ik ben begonnen 
op de weg en in de winter deed ik al 
direct aan veldrijden. Later ben ik ook 
mountainbiken gaan doen en nog later 
baanwielrennen. De combinatie van al 
die disciplines vind ik leuk omdat het de 
sport afwisselend houdt. De strijd die je 
steeds met anderen aangaat spreekt me 
ook aan. Daarnaast is het een uitdaging 
om steeds mijn eigen grenzen te blijven 
verleggen.’

Senuweftich
Yn it moarnsskoft foar de 
Centrumcross wie Marianne 
de Vegt behoarlik senuweftich. 
Fandêr har folgjende fraach: 
‘Ben je ook zenuwachtig voor 
een wedstrijd? En zo ja, wat doe 
je daaraan?’ 
‘Ik heb meestal alleen gezonde 
wedstrijdspanning. Als ik erg 
zenuwachtig ben probeer ik 
na te gaan of ik er alles aan 
gedaan heb. Daarna laat ik het 
los en anticipeer op wat komen 
gaat. Als het startschot heeft 
geklonken, is de spanning weg 
en vertrouw ik op mijn intuïtie. 
De concurrentie is natuurlijk 
van belang, maar ik probeer 

van mijn eigen kracht uit te gaan. Soms 
ben je net niet goed genoeg en is het van 
start tot finish afzien. Soms raak je in 
een flow en kun je daarvan genieten.’

Ofsjen heart neffens Vos by de sport. ‘Het 
is onderdeel van de strijd. Het dwingt je 
om je grenzen te verleggen en daardoor 
kun je na afloop voldaan terugkijken 
op de wedstrijd. In de training kun je 
dit ook simuleren door ook daar diep te 
gaan.’ 
‘Hoe vaak train je per week?’ 
‘Dat is afhankelijk van het seizoen en de 
wedstrijdperiode. Gemiddeld 20 uur in 
de week. Meestal fiets ik alleen vanuit 
huis. Ongeacht de discipline waarvoor 
ik train, rijd ik bijna altijd op de weg. 
Daarnaast doe ik ook krachttraining en 
core stability.’ 
Marianne de Vegt traint alle woans dei-
temiddeis yn Steenbergen. Op oare dagen 
fytst se yn ’e buert fan Easterwâlde en se 
hat alle wykeinen ien of twa wedstriden. 

Mountainbike
Dit jier fytst it fytstalint sa no en dan 
in nasjonale wedstriid. ‘Volgend jaar 
wil ik mij meer richten op die nationale 
wedstrijden. Vanaf februari begint het 
wegseizoen, dan ga ik weer een paar keer 
per week naar Assen.’ 
De Olympyske titel yn Londen yn 
2012 is oant no ta de moaiste priis 
foar Marianne Vos. ‘Wat hoop je nog te 
bereiken?’ 
‘Ik wil me plaatsen voor de Olympische 
Spelen van Rio de Janeiro. Daar wil ik 
ook graag uitkomen op het onderdeel 
mountainbike.’ 

As jong famke wûn Marianne Vos al 
bananedoazen fol mei bekers. Troch 
al har oerwinningen stiet se faak yn it 
middelpunt fan de belangstelling. 
‘Vind je al die aandacht als topsporter 
wel leuk?’ 
‘Ik ben niet gaan fietsen vanwege de 
aandacht, maar het hoort er wel bij. Het 
is ook een waardering voor mij en mijn 

sport. Als ik in de belangstelling sta, 
doe ik me niet anders voor dan ik ben. 
Ik probeer altijd tijd vrij te maken voor 
interviews. Topsport is voor mij een 
manier van leven, maar ik heb het nooit 
als een offer gezien. Natuurlijk heb 
ik ook wel eens geen zin om te fietsen, 
maar dan ga ik toch en is de voldoening 
daarna groot.’

Stellingwerf College
Marianne de Vegt sit op it Stellingwerf 
College yn MAVO 3. Letter hopet se in 
hiele goede fytster te wurden. ‘Mocht 
dat niet lukken, dan wil ik in ieder geval 
iets met sport gaan doen, bijvoorbeeld 
gymleraar.’ 
‘Welke schoolopleiding heb jij gedaan en 
wat wilde je later worden?’ 

‘Ik heb het atheneum gedaan op 
het Willem van Oranje College in 
Waalwijk. Daarna ben ik gestart met 
Biomedische wetenschappen aan de 
Radboud Universiteit. Ik wilde vroeger 
arts worden. De combinatie studeren 
en wielrennen viel niet te maken. Als 
het fietsen niet was gelukt, was ik 
doorgegaan met mijn studie. Maar 
waarschijnlijk had ik dan tegelijkertijd 
ook een uitlaatklep gevonden in de sport.’

Neist fytsen hâldt de kampioene fan 
lêzen en reizgjen. Dy hobby’s binne 
neffens har prima yn te passen yn har 
libben as topsporter. Marianne Vos 
hopet noch in stik as wat jierren te 
fytsen. Nei har fytskarriêre wol se aktyf 
bliuwe yn de sport en har ûnderfining 
oerbringe op oaren. 

De lêste fraach fan Marianne de Vegt is: 
‘Heb je nog tips voor mij?’ 
‘Plezier is de belangrijkste motivatie, 
dus vergeet nooit te genieten van het 
uitoefenen van je sport. Stel jezelf 
realistische doelen en probeer daar stap-
voor-stap aan te werken, dan zul je zien 
dat je vooruitgang boekt en dat geeft de 
voldoening en motivatie om weer door 
te gaan!’
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Marianne & Marianne

Op 2 jannewaris waard 
de Centrumcross yn 

Surhústerfean hâlden. 
Oan de start stie 

Marianne Vos (27), 
twa kear Olympysk 

kampioen, trettjin kear 
wrâldkampioen en 

winneres fan tsientallen 
nasjonale titels. Mar der 

stie noch in Marianne 
oan de start. Marianne 

de Vegt, it 14-jierrige 
hurdfytstalint út 
Easterwâlde. Nei 

ôfrin praten de beide 
Marianne’s mei elkoar 
en gongen se tegearre 

op de foto. Wat soe 
in hurdfytstalint 

witte moatte fan in 
hurdfytskampioen?

Wedstriidtarieding 
Marianne Vos
•  trainingsopbou nei 
de wedstriid ta

•  dagen foar de 
wedstriid rêstich oan 

•  fokus folslein op 
de wedstriid

•  trije oeren foar de 
wedstriid ite: bôle 
mei hertlik (hartig) 
en swiet, eventueel 
yochert mei músly

•  parkoers ferkenne
•  klearmeitsje 
foar de start

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

Hurdfytskampioen & hurdfytstalint

Mear witte oer Marianne Vos? 

Sjoch op 

www.mariannevosofficial.com of 

folgje har op Twitter: @marianne_vos. 
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Tekst: M
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Yndonesië

Yn Yndonesië hawwe de minsken 
yn de reintiid hieltyd faker lêst 
fan swiere reinbuien. En al dy rein 
soarget wer foar ierdferskowingen. 
De befolking nimt tradisjonele 
maatregels lykas it ferbouwen fan 
bamboe. Dêrmei wolle se de ierde 
ferankerje. It is in goed middel, sizze 
se. It iennige neidiel is dat bamboe 
fluch ferrottet… De materiële skea 
fan de ierdferskowingen is enoarm. 
De gebouwen binne net op sokke 
natuerferskynsels berekkene.   

Kenia

Ferskillende provinsjes yn Kenia 
ha fanwege de klimaatferoaring 
te meitsjen mei droechte. Lange 
perioaden fan droechte kamen dêr 
al faker foar, mar it liket derop 
dat dy perioaden hieltyd tichter 
opelkoar sitte. Goede greiden foar 
fee binne krap. Hulporganisaasjes 
stimulearje boeren no om kamelen 
te hâlden yn stee fan kij. Kamelen 
hoege se minder faak wetter te jaan.    

Kiribati

Kiribati is in eilannegroep yn 
Oseanië. De eilannen driigje te 
ferdwinen ûnder de driigjende 
hegere seespegel. Mei de oanlis 
fan mangrovebosken lâns de kust 
besykje de bewenners it driigjende 
wetter tsjin te hâlden. Ferhúzje nei 
in oar lân liket de ultime oplossing. 
De jongeren fiele dêr wol foar, mar 
de âlderen absolút net. 

Switserlân

De Aletschgletsjer yn Switserlân 
is mei syn 23 kilometer de langste 
gletsjer fan Europa. Ferline jier is 
er 66 meter krompen. Troch de 
opwaarming fan de ierde krimpt 
it iis alle jierren mei sa’n 50 meter. 
Lokale berggidsen befêstigje dit. 
Sterker noch, sy moatte harren 
rûtes oanpasse. De lêste jierren 
moatte se hieltyd oare paden sykje 
om tagong te krijen ta de gletsjer. 
De teiende gletsjer makket de paden 
op de berch, dy’t tagong jouwe ta de 
gletsjer, ûnbegeanber.      

Mei gemiddeld 11,5 

graden wie 2014 it 

waarmste jier fan 

de lêste trijehûndert 

jier. Ek op de rest 

fan de wrâld hawwe 

wy te meitsjen mei 

klimaatferoaringen. 

It resultaat? 

Ierdferskowingen, 

stoarm, swiere rein 

en teiend (smeltend) 

iis. De natuer lit fan 

him hearre. Besjoch 

de wrâldkaart 

en ûntdek hoe’t 

klimaatferoaring it 

libben fan gewoane 

minsken oer de hiele 

wrâld beynfloedet. 

Fryslân

Nederlân wurdt waarmer en wieter. 

Troch de tichte bebouwing kin al 

dat wetter net sa maklik de grûn 

yn. Leit Ljouwert aanst oan see? 

Dat soe kinne. Mar oant no ta geane 

wy de feroaringen te liif mei jild en 

technology. Wy ferstevigje de diken, 

wy pompe wetter fuort en meitsje 

slûzen. Troch al dizze maatregels 

giet de wetterskipsbelesting wol 

omheech. Djoer grapke foar ús dus 

dy klimaatferoaring… 
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Bisteftich 
>goeie games<

Bisto in fanatike gamer? Autorace, FIFA 2015 of just it gesellige 

gesinslibben fan The Sims. Witst dat ek spultsjes mei bisten hiel populêr 

binne? LinKk set de fiif bêste bisteftich goeie games foar dy op in rychje. 

1. Flappy Bird út ’e loft
De game Flappy Bird stie foarich jier yn mear as hûndert lannen op nûmer 

1 fan meast downloaden games. Dochs helle de betinker it populêre fûgeltsje yn 
febrewaris 2014 út de App Store. Hy koe neffens eigen sizzen ‘net mear tsjin de 
grutte druk’. Of hie er miskien al genôch jild fertsjinne?

Wat foar dy?
De echte Flappy Bird is net mear te downloaden. Wol is der in opfolger: Blue Bird 2: 
Flappy Resurrection.

2. Goat Simulator
It is ien fan de meast bizarre games, mar miskien dêrom wol sa populêr. Yn de 

Goat Simulator bisto in geit dy’t alles wat er op syn paad tsjinkomt sloopt. Minsken 
skrikke litte troch knetterhurd ‘Mèèèh’ te roppen, ynbrekke yn hûzen, hekken 
omfier beuke: alles mei ast in geit bist!

Wat foar dy?
Goat Simulator is fergees te downloaden yn de App Store.

3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze
Donkey Kong kenst fêst wol. De bekende aap fan Nintendo moat yn dizze nijste 

game syn Donkey Kong Eilân rêde. It eilân is oernaam troch de Snomads, dy’t oeral 
foar in dikke laach snie soargje. Dus mocht der dizze winter gjin snie falle, dan is 
dizze game dé oplossing! 

Wat foar dy?
Donkey Kong Country: Tropical Freeze kostet € 44,99 en kin allinnich spile wurde 
op de Nintendo Wii U.

4. Zoo Tycoon 2 - Uitgestorven Diersoorten
Nei de populêre game Zoo Tycoon, wêryn’tst eigener bist fan in bistetún, komt 

de betinker fan de game no mei diel 2: Uitgestorven Diersoorten. Hjiryn wurdsto 
eigener fan in bistetún fol mei de meast nuvere bisten. Want ek útstoarne bisten 
komme by dy wer ta libben. Wat tochtst fan in hok fol dodo's, dino's of mammoeten?

Wat foar dy?
Zoo Tycoon 2 is te keap fan € 17,50 ôf.

5. Ori and the Blind Forest
Ien fan de nijste bistegames is Ori and the Blind Forest. Do krûpst yn ’e hûd fan 

it lytse wite knyntsje Ori, dy’t yn in mysterieus bosk gefaarlike bisten ferslaan moat. 
Dêrmei fertsjinnest saneamde Spirit Lights en krijst hieltyd mear skills. De muzyk 
en de bylden meitsje dizze game magysk moai om te spyljen. 

Wat foar dy?
Ori and the Blind Forest leit sûnt begjin 2015 yn de winkel.
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Bisteftich 
>goeie games<

Bisto in fanatike gamer? Autorace, FIFA 2015 of just it gesellige 

gesinslibben fan The Sims. Witst dat ek spultsjes mei bisten hiel populêr 

binne? LinKk set de fiif bêste bisteftich goeie games foar dy op in rychje. 

1. Flappy Bird út ’e loft
De game Flappy Bird stie foarich jier yn mear as hûndert lannen op nûmer 

1 fan meast downloaden games. Dochs helle de betinker it populêre fûgeltsje yn 
febrewaris 2014 út de App Store. Hy koe neffens eigen sizzen ‘net mear tsjin de 
grutte druk’. Of hie er miskien al genôch jild fertsjinne?

Wat foar dy?
De echte Flappy Bird is net mear te downloaden. Wol is der in opfolger: Blue Bird 2: 
Flappy Resurrection.

2. Goat Simulator
It is ien fan de meast bizarre games, mar miskien dêrom wol sa populêr. Yn de 

Goat Simulator bisto in geit dy’t alles wat er op syn paad tsjinkomt sloopt. Minsken 
skrikke litte troch knetterhurd ‘Mèèèh’ te roppen, ynbrekke yn hûzen, hekken 
omfier beuke: alles mei ast in geit bist!

Wat foar dy?
Goat Simulator is fergees te downloaden yn de App Store.

3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze
Donkey Kong kenst fêst wol. De bekende aap fan Nintendo moat yn dizze nijste 

game syn Donkey Kong Eilân rêde. It eilân is oernaam troch de Snomads, dy’t oeral 
foar in dikke laach snie soargje. Dus mocht der dizze winter gjin snie falle, dan is 
dizze game dé oplossing! 

Wat foar dy?
Donkey Kong Country: Tropical Freeze kostet € 44,99 en kin allinnich spile wurde 
op de Nintendo Wii U.

4. Zoo Tycoon 2 - Uitgestorven Diersoorten
Nei de populêre game Zoo Tycoon, wêryn’tst eigener bist fan in bistetún, komt 

de betinker fan de game no mei diel 2: Uitgestorven Diersoorten. Hjiryn wurdsto 
eigener fan in bistetún fol mei de meast nuvere bisten. Want ek útstoarne bisten 
komme by dy wer ta libben. Wat tochtst fan in hok fol dodo's, dino's of mammoeten?

Wat foar dy?
Zoo Tycoon 2 is te keap fan € 17,50 ôf.

5. Ori and the Blind Forrest
Ien fan de nijste bistegames is Ori and the Blind Forest. Do krûpst yn ’e hûd fan 

it lytse wite knyntsje Ori, dy’t yn in mysterieus bosk gefaarlike bisten ferslaan moat. 
Dêrmei fertsjinnest saneamde Spirit Lights en krijst hieltyd mear skills. De muzyk 
en de bylden meitsje dizze game magysk moai om te spyljen. 

Wat foar dy?
Ori and the Blind Forest leit begjin 2015 yn de winkel.
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Kanye West, Rihanna en Paul McCartney meitsje nûmer   
De Amerikaanske rapper en producer Ty Dolla Sign hat mei Rihanna, 
Kanye West en Paul McCartney oan in nij nûmer wurke. Begjin 
jannewaris kaam it nûmer Only One nei bûten, wat songen is troch 
Kanye West en de ex-Beatle Paul McCartney. Producer Ty Dolla Sign 
seit dat er yn totaal njoggen nûmers opnommen hat mei Kanye West. 
Ien dêrfan is mei Rihanna en Paul McCartney. Dizze sil neffens de 

producer gau útbrocht wurde. It ferske komt ek op West syn nije album en de fideoklip is ek al opnommen. 

Steam ferbrekt alle rekôrs 
Spultsjesplatfoarm Steam hie begjin jannewaris op in dei mear as 8,5 miljoen 
brûkers tagelyk. It bewiist de populêrens fan Steam. It platfoarm telt ûndertusken 
mear as hûndert miljoen registrearre brûkers, wêrfan’t trijekwart aktyf is. Op 
Steam wurde neist komplete games ek betide fersys fan games oanbean fia it Early 
Access part. Dêrmei kinne ûntwikkelers de ûntwikkeling fan in game finansierje 
troch spilers al in part derfan oanskaffe te litten. 

Folle minder legale muzykdownloads
Der is yn Amearika it ôfrûne jier folle minder muzyk downloaden. Dêr stiet tsjinoer 
dat it tal streams wol groeid is. Mei mar leafst 54 prosint waard der it ôfrûne jier 
164 miljard kear streamed. It tal downloads fan ferskes daalde mei tolve prosint. By 
albums wie de daling njoggen prosint. Finylplaten hawwe it yn 2014 wol hiel goed 
dien. De ferkeap fan finyl groeide mei mar leafst 52 prosint.     

Bêste games fan 2014    
2014 wie in jier wêryn’t in soad gametitels fertraging oprûnen. Fan de spullen 
dy’t wol ferskynden, hie in oantal miskien better útsteld wurde kinnen fanwege 
it oantal technyske flaters. Gelokkich kamen der ek in protte supergoede games 
op ’e merk. Dit binne de trije bêsten neffens de website nu.nl: 1 Dragon Age: 
Inquisition; 2 Hearthstone: Heroes of Warcraft; 3 Mario Kart 8.  

Instagram is Twitter foarby 
Yn de lêste LinKk kundigen wy it al oan, mar no is it dan ek echt sa: Instagram hat 
Twitter ynhelle as it om it tal brûkers giet. It netwurk dêr’tst foto’s en filmkes mei diele 
kinst hat alle moannen 300 miljoen brûkers, wylst Twitter 284 miljoen minsken lûkt. 
Foaral jonges kieze folle faker foar Instagram, dêrnei heakje se ôf op Twitter. ‘Twitter 
freget tefolle tiid en begjint tefolle op Facebook te lykjen’, sizze se. ‘Instagram is lichter, 

hoechst minder faak en minder lang aktyf te wêzen.' De brûkers sizze ek dat se op Twitter hieltyd faker 
konfrontearre wurde mei sponsore tweets. Too bad foar it fenomeen fan de 140 tekens!  

Jamie Oliver wegere in rol yn The Hobbit  
It skeelde net folle of topkok Jamie Oliver hie te sjen west yn de film The Hobbit. De kok 
moast de rol ôfslaan fanwege drokte. Dat fertelde er yn syn nije tv-programma Jamie 
and Jimmy’s Night Feast. Oliver waard op in dei belle troch de produsint fan de film mei 
de fraach oft er in feestmiel meitsje woe foar de jierdei fan regisseur Peter Jackson. ‘As 
ik dat dien hie, mocht ik tagelyk ek in hobbit spylje yn de film. Mar ik wie oan it wurk en 
koe écht net.' Bale, foaral no’t it tredde diel fan The Hobbit sa megapopulêr is!




