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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.
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Hee LinKk-lêzers,
Folgesto op it stuit ek in searje of programma? Game of Thrones? 
Awkward? Of baalst dat Wie is de Mol dien is? It folgjen fan searjes is 
in trend. Wy fine it hearlik om op de bank de aventoeren fan oaren te 
folgjen. Ut ûndersyk docht bliken dat hieltyd mear minsken dat dogge 
fia video-on-demand-tsjinsten: netwurken wêrmei’t wy in searje, 
film of programma sjen kinne wannear’t wy wolle. Foarbylden binne 
bygelyks Netflix, NPO Uitzending Gemist of gewoan de ynteraktive 
telefyzje fan KPN of UPC. De telefyzje bliuwt trouwens it meast 
brûkte device foar it sjen fan programma’s. Fraach is fansels watfoar 
searjes en programma’s populêr binne tsjintwurdich. Dy fraach 
leinen wy foar oan learlingen fan Sevenwolden op It Hearrenfean. De 
antwurden fynst op side 7. 

Net allinne it folgjen fan searjes is dus in trend. Ek it sjen fan dy 
searjes fia video-on-demand is in trend. It tema fan dizze LinKk is ek 
Trends. Benijd nei de moadetrends? Blêdzje gau nei de LinKke Siden 
(10 en 11). Dan bist wer hielendal up-to-date en witst teminsten 
watst oan ha moatst fan ‘t simmer... En dan is der fansels noch ús 
gadgetrubryk. Dêryn fynst dit kear de trends ûnder de trends. Snapst 
it noch? Nee? No, sjoch mar gewoan op side 18. 

Hoi! 
Marrit de Schiffart

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

In wierheid as in ko
Der komme mear dagen nei hjoed. 

Er komen meer dagen na vandaag (wat vandaag niet lukt, kan morgen).

Linkke sakenLinkke saken

Scheepsjongens van 

Bontekoe yn it Frysk

Kensto it bekende ferhaal fan De 

Scheepsjongens van Bontekoe? Nee? Dan 

hast no in goede reden om it ferhaal 

te lêzen. It boek is nammentlik krekt 

oerset yn it Frysk! De oersetting waard 

dien troch Anne Tjerk Popkema en it 

boek ferskynt ein maart. Yn it Frysk 

hjit it: De Skipsjonges fan Bontekoe. 

It ferhaal giet oer Peter, Padde, Hajo 

en Rolf. Sy komme as skipsjonges op 

in VOC-skip dat nei East-Ynje ôffart. 

De jonges hawwe in hechte freonskip. 

Dat komt goed fan pas, want de 

âldere matroazen meie har graach 

pleagje. Underweis nei it fiere Azië 

bart der fansels fan alles, de jonges 

falle fan it iene aventoer yn it oare. 

Dit klassike jongesboekeferhaal is 

superspannend. It is dan ek net foar 

neat dat it al yn acht talen fertaald 

is. Yn 2007 kaam der sels in film oer 

út. De Fryske ferzje fan it boek waard 

oerset troch Anne Tjerk Popkema. 

Gau nei de boekhannel dus!

Haha, wat in sterk ferhaal! En it 
is noch wier ek. Minsken mei in 
selfiestick binne net mear wolkom 
yn keramykmuseum Princessehof yn 
Ljouwert. Reden foar it ferbod is dat 
de museumdirekteur benaud is dat de 
keunstwurken stikken geane troch de 
lange stôk. In selfiestick is in stôk dêr’t 
de mobile telefoan op past, sadat it 
makliker is om in selfie te meitsjen.
It Princessehof hat in hiel brekbere 
kolleksje en is benaud dat minsken 
mear nei de kamera sjogge as nei de 
keunst en dêrtroch brokken meitsje.   

Selfiestick ferbean yn 
Princessehof Ljouwert
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It is drok by Kunstencentrum Atrium yn 
Snits. Midden yn ‘e hal sit in grutte 
groep jonges en famkes drok te praten 
wylst se tagelyk harren bôle opite. 
Suzanna sit yn ’e midden oan in kom mei 
noodles. Se falt hast net op, mar wa’t mei 
har praat wit fuortendaliks: hjir sit de 
nije Chantal Janzen. 

Fereale yn De Efteling

‘Dit is het derde jaar dat ik bij 
musicalopleiding MUZT speel’, fertelt 
Suzanna. ‘Mijn moeder had via via 
gehoord dat deze opleiding er is en het 
leek haar net iets voor mij.’ Har mem 
krijt gelyk, want musical is krekt wat 
foar Suzanna. Dit jier krijt se har earste 
haadrol yn de musical oer Ariël, de 
seemearmin út de bekende Walt Disney 
film. ‘Ik was als klein meisje al gek op die 
film. En nu mag ik de hoofdrol spelen, 
samen met Joep Kamstra, die de rol van 
prins Eric speelt. En natuurlijk alle 
andere musicaltalenten van MUZT.’

Suzanna wit noch presiis wannear’t se 
har earste musical seach. ‘Dat was The 
Sound of Music in het Efteling Theater. Ik 
was toen negen jaar en meteen verliefd 
op musical. Dat wil ik later ook, dacht ik 
toen.’ Mar foar’t Suzanna mei musical 
begjint, is se earst fanatyk oan it 
sjongen. As famke fan tsien sjongt 
se by Kinderen voor Kinderen en 
hellet se de lanlike finale mei it 
ferske ‘Wakker met een wijsje’. As 
Suzanna tolve jier is skriuwt se 
har yn foar The Voice Kids. En yn 
2013 docht se mei oan SjONG, it 
Frysktalich sjongfestival foar 
jongerein. Suzanna wint mei har 
nûmer ‘Fiel my goed’ de grutte 
finale.

Musical-takomst

Suzanna is yntusken hielendal 
ferslingere oan it spyljen, dûnsjen 
en sjongen yn musicals. Alle 
freeds oefenet se by MUZT. En 
no’t de premjêre fan Meermin, de 
musical tichterby komt wurdt der 
ek folop yn it wykein repetearre. 
‘Het mooiste stuk uit de musical 
vind ik het deel waarin ik als 
Ariël mijn stem kwijt ben. Dan 
heb ik benen en mag ik prachtige 
jurken dragen. Dat was echt mijn 
droom, toen ik klein was’, laket 
Suzanna. 

Mar de musicaloplieding is mear 
as allinnich prachtige jurken en 
moaie kostúms. ‘Bij MUZT heb ik geleerd 
hoe ik moet staan, hoe ik mijn stem 
moet gebruiken en welke adem-
halingstechnieken er zijn tijdens het 
zingen. Hier leer ik de basistechnieken 
voor een toekomst in de musicalwereld.’ 
Want dat is wat Suzanna wol: in karriêre 
yn de musicalwrâld. ‘Ik wil hierna graag 
naar de Song & Dance Academie voor 
Musicaltheater in Zwolle. Dat is een van 
mijn grootste wensen.’ 

Gjin plankekoarts

Mar foardat it safier is, stiet earst noch 
it optreden yn Snits op it programma. 
Suzanna kin hast net wachtsje. ‘Ik heb er 
ontzettend veel zin in. Natuurlijk ben ik 
straks best zenuwachtig als het zover is, 
maar gelukkig heb ik geen last van 
plankenkoorts. Het grote voordeel is dat 
je vanaf het podium alleen de eerste rij 
kunt zien, dat scheelt’, laket se.

Op in grut poadium foar 

seishûndert minsken sjonge 

en dûnsje, do moatst der 

fêst net oan tinke... Mar 

Suzanna Pleiter (15) út Balk 

fynt it prachtich! Sy spilet by 

musicaloplieding MUZT yn 

Snits en hat dit jier de haadrol 

yn Meermin, de musical. Yn 

april stiet se seis kear yn it 

grutte teater yn Snits. En 

dêr passe dus seishûndert 

minsken yn. ‘Ik kan niet 

wachten’, laket Suzanna. 

Wolsto Suzanna sjen? Meermin, de 

musical wurdt spile op 18, 19 en 26 

april yn Theater Sneek. Sjoch foar 

kaartsjes op www.theatersneek.nl.

Suzanna Pleiter
Leeftiid : 15 jier 
Wenplak : Balk 
Favorite musical :  The Sound of Music Grutte foarbyld : Chantal Janzen 
Bekend fan :  Finale Kinderen voor 

Kinderen 2009-2010 
en winneres SjONG 
2013

Haadrol 
yn musical 
Meermin



Watfoar programma’s en searjes binne 
op it stuit populêr? Mei oare wurden: wat 
binne de trends op tv? LinKk lei dy fraach 
foar oan learlingen fan OSG Sevenwolden 
op It Hearrenfean. Bisto it mei harren 
antwurden iens? 

Awkward
Myn favorite searje is Awkward. Dat is in 
komeedzje oer de 17-jierrige Jenna Hamilton en 
har freondinne Tamara Kaplan en Ming Huang. 
Jenna hie in relaasje mei de populêre Matthew 
McKibben en krige dêrtroch in soad negative 
oandacht fan de jaloerske Sadie Saxton. Troch 
in ûngelok, wêrby’t se har earm bruts, tocht 
elkenien dat it selsmoard wie. Ik fyn Awkward 
in leuke searje, omdat it grappich is en Jenna 
hieltyd wer yn nije problemen komt.

Marit Dotinga – 13 jier – It Hearrenfean

VI
Ik fyn Voetbal International it leukste om te 
sjen op ‘e telefyzje. It is in live-programma 
en net alles is ‘voorbereid’. De minsken dy’t 
dêr sitte, sizze alles wat se tinke. Se litte faak 
bylden sjen fan wedstriden dy’t yn it wykein 
spile waarden. De grappen fan René van der 
Gijp en de krityske opmerkingen fan Johan 
Derksen meitsje it programma leuk om nei 
te sjen, teminsten ast fan fuotbal hâldst. VI 
komt op moandeis en freeds. 

Thomas Hoekstra – 14 jier – It Hearrenfean 

Southpark
Myn favorite searje is Southpark. Southpark 
giet oer fjouwer jonges dy’t yn in lyts doarpke 
yn ‘e steat Colorado yn Amearika wenje. It binne: 
Kyle, Kenny, Cartman en Stan. Yn it doarp bart 
werklik fan alles! Do kinst it sa gek net betinke 
of it bart yn dit programma. It aardige oan de 
searje is dat de jonges noch yn groep 5 sitte, mar 
dochs al in hiel soad witte foar harren leeftiid. 
Ik tink dat benammen jonges dizze searje leuk 
fine. Ik ha guon ôfleveringen al bêst faak sjoen 
mar se ferfele noait. In protte kijkplezier!

Fabian van den Berg – 14 jier – De Gordyk

Wie is de Mol?
Myn favorite tv-searje is ‘Wie is de Mol?’. Yn 
dat programma binne njoggen kandidaten 
dy’t besykje moatte safolle mooglik jild yn de 
pot te krijen. De winner wint al dat jild. Mar 
de mol besiket de kandidaten te sabotearjen. 
It programma is sa leuk, om’t it spannend 
is. En kinst sels ek meidwaan om de mol te 
ûntmaskerjen. De kandidaten moatte elke 
ôflevering tweintich fragen beäntwurdzje oer 
de identiteit fan de mol. De kandidaat dy’t de 
test it minste makke hat, docht net mear mei .

Thimo van Dam – 13 jier – Tsjalbert

Boer zoekt Vrouw
Ik sjoch net sa faak telefyzje, mar as ik op 
sneintejûn tiid oer haw, sjoch ik Boer zoekt 
Vrouw. Dy boeren binne soms wol grappich! 
Krekt as in pear jier lyn mei boer Aad en syn 
sateetsjes. It is ek leuk om te rieden mei watfoar 
frou de boer fierder giet. Meastal kieze se dan 
foar dejinge dy’t ik just nét ferwachte.  Dat is it 
leuke: datst net witst hoe’t it ferrinne sil. 

Jildou Ekkelboom – 14 jier - De Jouwer

Champions League
Ik fyn dizze kampioenekompetysje altyd hiel 
moai omdat myn favorite fuotballers der yn 
spylje. Grutte clubs, moaie wedstriden en in 
spannende atmosfear. Boppedat: fuotbal is 
fansels in hiel leuke sport. Hast elkenien dy’t 
ik ken fynt it moai. Ik sjoch graach nei de 
Champions League omdat ik dan fuotballers 
sjoch as Modric, Xavi, Messi, Ronaldo, 
Suarez, Ibrahimovic, Bale, James, Agüero en 
Robben. Dat is gewoan prachtich. De sfear yn 
‘e stadions is fansels ek geweldich. Ik neam 
as foarbyld Anfield, it stadion fan Liverpool, 
dêr’t it publyk de hiele wedstriid oan it 
sjongen is.

Jari van der Veen – 13 jier – It Hearrenfean 

TRENDS 
OP TV
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Bloch Maiki Bloch Maiki 

Maiki komt út Japan en folget in jier High School op it 

Drachtster Lyseum. Hoe is it foar har om yn Nederlân 

te wenjen? Se fertelt der alle kearen oer yn LinKk. 

Dit kear net yn in bloch, mar yn in ynterview. 

Wat is in grut ferskil tusken dyn skoalle 
yn Japan en dyn skoalle hjir?  
Ik fernuverje my deroer dat der hjir safolle diskusjearre wurdt yn ‘e klasse. 
Yn Japan lústerje wy nei de útlis fan de leararen en diskusjearje wy net 
folle. Ik fyn it lestich om myn miening te jaan, omdat ik dat net wend 
bin. Wy diskusjearje foaral in protte by maatskippijlear. Dat is ekstra 
dreech foar my, omdat it ek nochris oer de Nederlânske maatskippij giet. 
Gelokkich krij ik in protte help fan leararen en freonen, oars soe ik it net 
folgje kinne!

Wat dochst yn it wykein?
Dan gean ik der faak op út. Ik fyn it leuk om te reizgjen. Ik gean bygelyks 
de stêd yn of op besite by myn freonen fan skoalle of Travel Active. Ik 
fyn it ek leuk om nei de famylje of freonen fan myn gastgesin te gean. 
In skoftke lyn ha ik nei it karnaval west yn Utrecht. De minsken hienen 
gekke jurken oan, dat woe ik ek wol! 
Fierder sjoch ik ek wolris gewoan telefyzje mei myn gastgesin. Dêrtroch 
lear ik flugger Nederlânsk. De taal is net maklik om te ferstean. Myn 
famyljeleden fertale hast alle programma’s.  

Bist ek ûnwennich?
Ja, ik bin wol ûnwennich. Ik mis foaral myn freonen. Sy studearje no 
foar it talittingseksamen fan de universiteit. Se binne hast klear mei de 
middelbere skoalle. Soms fielt it wolris as ha ik se achterlitten, mar ik ha 
fansels sels foar dit jier keazen. It komt fêst allegearre goed. Behalve dy 
ûnwennigens, fyn ik it hiel leuk hjir. 

Wat wolst noch dwaan foardatst weromgiest nei Japan?
Ik wol noch graach mei myn gastgesin nei Kamp Westerbork. Dat liket 
my hiel ynteressant, want in protte minsken út Japan en út myn wenplak 
Okinawa wienen slachtoffers yn de Twadde Wrâldoarloch. Ik ha it boek 
fan Anne Frank lêzen en ek it Anne Frank Huis besocht. Ik wol graach 
mear witte oer de oarloch. 

Maiki 
Gabe

Wol letter wurde : dokter 

Favorite kleanstik :  myn jas mei logo 

fan Boy London, 

myn favo band

It moaiste plakje  :  dat moat ik noch

fan Nederlân 
  sjen

Nederlânsk leare 
troch tv te sjen
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Koart ferhaalKoart ferhaal

Werom nei Tom

Hee Tom, 
We are connected now! Op skoalle hat de nije mentor, 
frou Pflaumenbacher, ús ynljochte oer dyn ûngelok yn 
’e foarjiersfakânsje. Us mem hie al ferteld datsto yn ’t 
sikehûs leist, mar de oaren wisten noch fan neat. 
Keimpe luts hielendal wyt wei doe’t er it hearde. No 
hawwe wy mei de klasse ôfpraat dat ien fan ús dy op ’e 
hichte hâldt. H4a hat my oanwiisd as dyn klasse-
korrespondinte. Fet! Kin ik moai eefkes oefenje foar 
letter. Hoe is it no? Kinne wy ek mei in pear út ’e klasse 
delkomme?  Hoi! Geeske

Yo Geeske,
Moai is dat… tocht ik hjir lekker rêstich ûnder te dûken, 
krij ik alle dagen jim updates! Sels de susters hjirre 
rôlje mei de eagen fan al dat geblyp. Nee hear… hart-
stikke leuk. Der sitte no pinnen yn myn rjochterfoet 
en myn holle leit fêst yn in stielen konstruksje. Net te 
leauwen… ik wie oan ’t freestylen mei it skateboard en 
foar’t ik it wist lei ik hjir. Eins wit ik der net sa’n soad 
mear fan. Ynienen wie der in protte lawaai en sa’n 
nuvere stilte: flústerjende minsken en jammerjende 
sirenes. Ik fielde my sa rêstich. Lit mar gean, tocht ik 
en dreau fuort. 
As ik trije wiken hiel stil lizzen bliuw, kin ik myn holle 
wer bewege sûnder dat er der ôffalle sil. Grapke! Kom 
mar del. Tom 

Ha Tom,
Wy ha krekt Nederlânsk hân. Dat wie hjoed machtich 
ynteressant. Fred Flintstone hat ús útlein watfoar 
effekt wurden hawwe kinne. Wurden kinne as kûgels 
oankomme. Fassinearjend, fynst net? Lykas de 
cartoonisten fan Charlie Hebdo, dy’t mei in pear 
tekeningen minsken yn ’e gerdinen jeie, of noch 
slimmer fansels. Tekenje en skriuwe kin slim gefaarlik 
wêze. Dy minsken fan de redaksje binne allegear 
fermoarde foar it frije wurd. Seachsto de trije miljoen 
demonstranten yn Parys ek op tv? Ik ha yn Ljouwert 
west. Mar dat hiest fansels op Instagram al meikrigen. 
Moarn sille wy nei de foarljochtingsdei fan Windesheim. 
Mei Meike en Simon yn ’e auto fan Prommetaart. Mar 
earst ride wy lâns it sikehûs. Sjoch dy! Geeske

Hoi Geeske en de oaren, 
Gesellich dat jim der wienen hear, dêr net fan. Ik hie 
bliksemse graach wollen dat jim my mei bêd en al 
meinommen hienen. Ik bin der hjir goed klear mei. 
Alle dagen sjoch ik neat oars as it wytferve plafond yn 
dit saaie sikehûs. Frou Prommetaart is wol okee, 
neffens my. De dokter hat hjoed by my west. As ik 
aanst wer fan ‘t bêd ôf mei, sil ik noch moannen 
revalidearje moatte. ‘Je moet het honderd procent 
willen Tom, anders sta je nooit weer op een skateboard’, 
sei er. Kloaten, tocht ik en doe ha’k earst mar stikem in 
sigaretsje rookt, … yolo! Ik gean derfoar. Ik wol dochs 
echt meidwaan oan de Nederlânske kampioenskippen. 
Us heit leaut der wol yn. Spitich dat ús heit en mem net 
tegearre komme wolle no’t se skieden binne. Wannear 
komme jim wer? Tom

Tommy-boy, 
Wy ha nei de foarljochtingsdei op Windesheim yn Swol 
west. Gigagrut dêr. Ik ha by de oplieding Sjoernalistyk 
west. In studinte en in dosinte hawwe fan alles oer de 
oplieding ferteld. Ik wit it seker, dit is wat ik wol! Dan 
moat ik ek op keamers. ’t Is mar goed dat ik noch achter 
de kassa sit by de Jumbo; kin ik moai wat sparje foar 
letter. De oaren út ‘e klasse binne ek drok dwaande mei 
de ferfolchstúdzje. By guon opliedings moatst earst 
troch seleksjerondes hinne en by oare stúdzje rjoch-
tingen moatst sollisitearje, of op syn minst in hiele dei 
meirinne. Oars kinst it wol shake. Simon wit no al dat 
hy net telâne kin by Technyske Bedriuwskunde, syn 
profyl slút net goed oan. 
Wy hâlde dy op ‘e hichte. Geeske

Hi Geeske en H4a,  
Ik leau ik ha de hiele klasse no wol oan myn bêd hân. 
Moatst wat oer ha foar wat oandacht! Mar it wie tiid 
om te ferhúzjen. Ik revalidearje no al in pear wiken yn 
Beetstersweach. Wiebe, de fysio, is in hiel rêstige man 
dy’t goed útlizze kin hokker spieren ik oefenje moat. 
Eartiids hat er sels ek in slim ûngelok hân en hy wit 
presiis wêr’t ik trochhinne moat. Soms kin ik it wol 
útraze, sa sear docht it. En dan ha’k it net allinne oer 
myn skonken. Wat bin ik no foar sukkel yn in rolstoel? 
Mar altyd as ik by Wiebe west ha, leau ik der wer yn. Do 
wurdst fêst in sjoernaliste en ik wurd aanst gewoan 
wer Tom.

Tekst: C
iska N
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Op ien stiet KLEUR! De kleuren foar it nije seizoen 
binne fleurich, fan sorbetkleuren oant 
fluoressearjend. Just yn kombinaasje mei elkoar.
Denim de Luxe. Sil spikerstof oait út it moadebyld 

ferdwine? We hope not! Denim wurdt dizze 
simmer wat sjiker droegen. Dus spikerjurkjes, 

spikerjaskes en jumpsuits. Wy hawwe de earste 
jumpsuits (onesies) yn jeans foar de jonges ek al 

spotten!

Franjes. Oeral op en oan. Franjes yn side, lear en 
suède. Franjes oan tassen, jurken, tops en rokken. 
Trendy alert!

Seventies. Jep, de hippystyl is hielendal hip en 
happening. Love and Peace, man! Tink oan 

strepen, reinbôgen, swierige maksy jurken en 
tsjille outfits.

The Pink Print. Rôs, rôs, rôs… 
The Pink Print hat in hiel heech Barbie-gehalte. 

Hellup! Of is rôs krekt dyn favorite kleur? Dan 
sitsto goed!

Lear. Dat klinkt wat nuver en foaral switterich 
foar de simmer. Mar lear is hot (letterlik en 
figuerlik!). Learen koarte broekjes en learen 
rokjes, it is in musthave! 

Platfoarm en gladiatoaren sandalen. We geane óf 
de hichte yn óf werom yn ‘e tiid. Oerienkomst, op 
beide rinst lekker komfy.

Gouden sieraden. As aksessoires telt dit seizoen 
foaral goud. Earmbannen, kettingen, horloazjes, 
ringen. 
Blommefeest. Fan ’t simmer sjogge wy sawol foar 
jonges as foar fammen in hiel soad blommeprints. 
Grafysk of romantysk, blommen binne de bom!

Fantasyprints. Ja, dit is de funtrend. Want 
fantasyprints steane foar idioate prints as auto’s, 
wimperkrollers, kaktussen, piper- en sâltsetsjes. 

Wat gekker, wat better!
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Top 10

New Start
It tema seit it al: in nije start, in lege side. De haadkleur fan dizze trend is 
dan ek wyt. It moat foaral suver en simpel wêze. De stoffen binne soepel 
en hawwe subtile details. It kleurepalet bestiet út grizige pastels, mint, 
salm, koraal, rôs en giel. Ek fynst in soad sportynfloeden werom yn dizze 
trend. Metallic en sulveraksinten hearre by dizze look.

New Territory
Into the future mei New 
Territory. In opfallend 
tema mei in soad glâns en 
refleksje. Der moat bewe-
ging yn ‘e klean sitte, troch 
kleur of materiaalgebrûk. 
Heldere neonkleuren dy’t 
kombinearre wurde mei 
pasteltinten. It binne 
span nende kombinaasjes, 
hiel ljocht mei donker. 
Tink oan donkerblau, fok-
sia, lila, mint en giel. D
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History Romantic
In prachtich en ryk tema mei dessins fan âlde skilderijen en antyk goud. 
Nije kleuren binne jadegrien en turkoais. Romantysk tsjinoer grafysk. In 
soad all-over prints. By dit tema heart ek de Seventies styl: lange rokken 
en jurken foar de fammen, stoere shorts en blûzes foar de boys.

History Romantic

Linkke sidenLinkke siden

Tekst: A
nna M

arije Bloem
Wiehoee! It foarjier komt deroan en dêrmei ferdwine 

dus alle winterklean, mûtsen, wanten en sjaals út de 

winkels. Skjin skip foar de nijste trends! Winkels fol 

mei frisse, hippe en happy kolleksjes, wa hat dêr no 

gjin sin oan? Witte wat de musthaves en de trends foar 

it nije seizoen binne? Lês it hjir, op de LinKke Siden!

Togetherness

Togetherness
Dit tema is foaral basearre op de natuer. Dêrom binne der yn 
de kolleksjes in soad natuertinten te finen, sa as grien, sân-
kleur en blau. De prints fine ek harren oarsprong yn de floara 
en fauna: blommen, planten en jungleprints. De materialen 
binne linnen en jersey. In komfortabele en tsjille styl dus.
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Gek fan turnjen
Tekst: Bianca B

eem
er, byld: M

artin de Jong

MIRTE LISA

Mear witte? Sjoch op 

www.turncentrumheerenveen.nl of 

www.lisatop.eu

Senuwen
Turnjen is in spektakulêre sport dêr’tst krêft, faasje en 
technyk by te pas komme. Dêrneist is it tidens wedstriden 
belangryk om dyn senuwen yn betwang te hâlden. Mirte: ‘Hoe ga 
je om met spanning?’ Lisa: ‘Bij elk toernooi ben ik wel wat zenuwachtig. 
Ik probeer die spanning om te zetten in iets positiefs. Ik probeer er energie 
uit te halen. Op vloer en sprong kan ik daardoor mijn laatste serie of sprong net 
even wat beter doen om het perfect te krijgen. Op balk vind ik dat lastiger. Daar 
helpt goed in- en uitademen om zenuwen weg te blazen. Vroeger had ik voor elke 
balkoefening een gesprekje met mijn trainster. Dat gaf me extra vertrouwen.’

Sport en skoalle
Mirte en Lisa sitte beide op OSG Sevenwolden. Mirte sit yn 3 VWO en Lisa is neidat 
se it VMBO diploma helle hat, trochgien mei de HAVO. ‘Ik zit in 5 HAVO en doe dit 
jaar examen. School en sport is soms wel lastig te combineren, maar doordat we op 
de talentenacademie zitten, houden ze daar rekening mee.’ Fansels is it foar jonge 
turnsters dy’t nei It Hearrenfean komme wol ris lestich om sa fier fan hûs te wêzen. 
Mirte: ‘Op vrijdag komt mijn moeder me ophalen en mijn vader brengt me op zondag 
weer terug. Dan heb ik wel eens last van heimwee, maar het gaat steeds beter.’ Lisa: 
‘Ik had hetzelfde, ook altijd op zondag. Maar als je weer lekker aan het trainen bent, 
is het zo weer weg. Ik ben blij dat ik de overstap heb gemaakt, want ik heb het heel 
erg naar mijn zin. Wat ik allemaal heb bereikt, zou ik niet hebben bereikt als ik nog 
in Heerhugowaard zou trainen.’

‘Wat is je mooiste prestatie tot nu toe?’ Lisa: ‘Afgelopen jaar heb ik meegedaan aan 
het WK en zijn we met het team tiende geworden. Op het EK werden we met het 
team negende en werd ikzelf op vloer ook negende. Net geen finaleplaats, maar ik 
zat er heel dichtbij.’ Om dy prestaasjes berikke te kinnen moat der in soad traind 
wurde. Lisa traint op it stuit 28 oeren yn ‘e wike. ‘Ik leer nog altijd nieuwe dingen en 
dat geeft me energie om verder te gaan. Als ik op grote wedstrijden sta, geeft dat een 
kick en weet ik gelijk waarvoor ik het allemaal doe.’
Mirte traint 31 oeren yn ‘e wike en ek sy genietet derfan as se wer wat nijs berikt hat. 
‘Mijn trainster is streng, maar ik vind het heel leuk om bij haar te trainen. Ik 
heb nu meer tijd om op bepaalde onderdelen te oefenen.’ Lykas de brêge. 
‘Dat is mijn zwakke punt. Mijn sterke punt is vloer. 

Wedstriidddagen
Op de dei fan de wedstriid komme de kribels. It wachtsjen 
tusken de oefeningen makket it der ek net makliker op. 
Hat Lisa noch tips foar Mirte om sa’n lange wedstriiddei 
goed troch te kommen? ‘Ik denk dat ze al heeft laten 
zien dat ze dat al best goed kan. Het is belangrijk om 
te weten op welke momenten je scherp moet zijn. 
Tussendoor kun je even ontspannen, maar net 
voor een nieuw onderdeel moet de focus er weer 
zijn.’

Mirte de Reiger (14) en Lisa Top (18) kieze mei oertsjûging foar 

harren sport: turnjen! Yn it Ekpe Zonderland Turncentrum op It 

Hearrenfean praten Mirte en Lisa foar dit LinKk sportportret mei inoar 

oer harren ûnderfiningen en hoe’t se sport belibje. Ek blykt dat hja neist it 

turnjen noch mear dingen gemien ha, lykas bygelyks harren hobby: winkelje. En 

fansels hat de junior wat fragen foar de senior. 

Turnen is de passy fan Mirte en Lisa se ha der in soad foar 
oer. Sa’n soad, dat hja al hiel jong nei It Hearrenfean kamen 

om te trainen mei de bêste turntrainers. Lisa die dat 
yn 2009 en sit op dit stuit by de Oranje seleksje 
Turnen Dames. Mirte keas op wat lettere leeftiid 

foar topsport en kaam foarich jier jannewaris nei It 
Hearrenfean. Sy stiet noch ûnderoan de ljedder dy’t Lisa 

al oan it beklimmen is. Beide sjogge se de Olympische Spelen 
as it haaddoel. Lisa yn 2016 en Mirte yn 2020.

Ynternasjonaal
Mirte turne foarich jier oktober de Wase Gymcup yn België. Dat 

wie har earste ynternasjonale toernoai. En dus wol se fan Lisa 
witte: ‘Hoe was jouw eerste internationale toernooi?’ Lisa: ‘Dat was 

het jeugd EK in 2010. Dat vond ik gelijk heel speciaal. Ik kwam in 
een grote arena met allemaal goede turnsters uit Roemenië en Rusland. 

Heel bijzonder om daar tussen te staan.’

Mirte begûn mei turnjen doe’t se seis jier wie. By AGV Springbokken yn 
Soest. Dêrnei kaam se by GymXL yn Amersfoart telâne. ‘Ik vond turnen al 

heel lang leuk en ik wilde graag naar een hoger niveau, maar ik wilde niet in 
een gastgezin. Nu ik wat ouder ben, vind ik dat prima.’ Lisa herkent in soad fan 

wat Mirte fertelt. ‘Ik was vier jaar toen ik begon met gymnastiek. Vanaf mijn vijfde 
begon het een beetje op turnen te lijken. Ik kom uit Heerhugowaard en net als 
Mirte ben ik op mijn dertiende naar Heerenveen gekomen en heb ik eerst in een 
gastgezin gezeten. Inmiddels woon ik anderhalf jaar op mezelf.’



Lara ûntwerpt
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Tekst en byld: Jelle B
angm

a

Ik wip even binnen. Twadde klasse fan L. It leafst 
bin ik ûnsichtber. Menear K. stelt my foar. Ik wol 
ek in pear fotokes meitsje. Dat mei. De learlingen 
pakke daliks harren boek. In tweintichtal, sa’n 
bytsje heal om heal. De jonges links yn ‘e rige. 
Op it boerd stiet wat der bart. Moaie kollaazjes 
ha se makke. Dy komme noch oan de muorre, 
as ien grut ferhaal. Ik fiel: begjin no mar, wy 
ha mar trije kertier. Se binne al in skoftke 

werom yn ‘e tiid. Pier Donia kenne se al. En ek 
wat der bard is mei syn frou en bern, syn pleats. Se 
binne no op side 87 en krije lêsbeurten. Guon sakje 
ûnderút, oaren mei de hân oan ‘e holle, of plat op 
‘e tafel. Se lêze treflik. Menear K. lêst ek in side, 
yn rap tempo. Sa no en dan ferklearret er in sin. 
Ik knip in pear plaatsjes, dat steurt; sorry. De tiid 
fljocht foarby. Dan noch even in pear opdrachten. 
En ik freegje. Nee, se lêze hast noait in boek. 
En Frysk alhielendal net. En dochs is dit leuk. 
‘Omdat wy oars de híele dei les krije’, seit R. ‘En 
dat fielt no net sa.’ Moaier kin it net sein wurde, 
fyn ik. Oant oare wike, seit menear. Dan soe ik 
de learlingen noch wat gunne: in djippe bank, 
in grut breed bêd, in lekkere sitsek. 
Kom, sis ik, meist noch ien appke stjoere. En 
dan litte wy alles achter, wy nimme ek niks 
mei. Moarn distiid binne wy werom. Wy 
sjogge dêr even yn ‘e kroech, wy skowe even 
oan by Wierd. Se gongen mei… ik bin der wis 
fan.

Sa’n 2000 earsteklassers yn Fryslân 

dogge mei oan it projekt LêsNo, 

in projekt om Frysk lêzen leuk 

te meitsjen. Op dit stuit 

lêze sy it boek Grutte Pier, 

Krús fan de Hollanner. En se 

spylje de game Cross of the Dutchman. 

LinKk stjoerde in ferslachjouwer derop 

út; in koarte ympresje fan sa’n les. 
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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

 Lêze
tattoos
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Op staazje by in tattooshop?!
‘Ik doch oan YnSicht de oplieding Food & Care, mar 

eins wol ik letter nei de keunstakademy. Earder regele 
ik dêrom in staazje by in keunstwurkpleats, no like in 

tattooshop my wol wat. Ik frege oft ik yn de tattoosaak 
komme mocht dêr’t ús heit krekt in tatoeaazje sette litten 

hie; ik koe fuort begjinne! De staazje duorre mar twa wiken, 
mar ik ûntwerp no noch tattoos foar se. Dat doch ik thús en 

sa út en troch gean ik nei de winkel om myn ûntwerpen sjen te 
litten. As der wat geskikts by sit, komt it yn de map dêr’t klanten 

tattoos útsykje kinne.’

Hoe komt in ûntwerp ta stân?
‘It komt hiel krekt. It moat der moai útsjen, der rjocht op stean en 
moatst rekken hâlde mei de rûningen fan it lichem. Guon minsken 
nimme in plaatsje mei dat allinnich mar oertekene hoecht te 
wurden. Oaren jouwe folle mear frijheid. Yn myn staazje mocht ik 
bygelyks in wolf tekenje, mar dan in wat modernere fariant. Dat wie 
moai om te dwaan. Der kaam ek ris in motorrider del dy’t ûnder de 
tatoeaazjes siet. Ik mocht myn namme lyts op syn earm sette. Dat 
wie hiel spesjaal. En ek wol dreech, want sa’n tattoo-apparaat is 
swier en trillet hiel bot!’

Wat fynst moai oan dit wurk?
‘Fansels fyn ik it cool dat der minsken mei myn ûntwerp op 
it lichem rûnrinne. It moaie oan in tattoo is dat it foar altyd 
is. Der sit faak in spesjaal ferhaal achter in tatoeaazje. Wat 
it sa moai makket, makket it ek dreech. Want as in tattoo 
der ien kear op stiet, krijst him der net gau wer ôf. Yn de 
tattooshop wurdt dêrom oan elkenien frege oft se it echt 
wolle. Klanten moatte der letter gjin spyt fan krije!’

Wolst sels ek in tattoo?
‘Ik ha sels gjin tattoo, mar ik soe der letter wol 
ien ha wolle. Ien fan in oaljefant, tink ik.’

Ast sels in staazje regelje moatst, dan kinst 

fansels foar de supermerk gean of foar 

de buorkerij efkes fierderop, mar in 

tattooshop kin ek. Lara de Vries út de fjirde 

klasse fan Piter Jelles YnSicht regele it. De staazje 

is no ôfrûn, mar se ûntwerpt noch hieltyd tattoos!

Tekst: A
tsje de V

ries

en belibje
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Tekst: M
arrit de Schiffart

It tema fan dizze LinKk is Trends. 

Der binne Fryske produkten en 

merken dy’t al jierrenlang de trend 

sette. Se binne oer de hiele 

wrâld bekend. Wistesto 

dat se út Fryslân kamen?  

Snelle Jelle
‘Dat gaat erin als Ketellapper!’ Wa ken dy 

slogan net? Snelle Jelle en Ware Wieger binne 
koeken fan Ketellapper. En jawis, made yn Fryslân. 

Johannes Ketellapper begûn yn 1900 in bakkerij op It 
Hearrenfean. Hy wurke hurd en boude in florearjende 

winkel op, mar hy seach net fierder as It Hearrenfean. Syn 
soan Wieger wol. Dy naam it bedriuw yn 1927 oer en makke 
fan de banketbakkerij in fabryk, in koekefabryk. Der 
waarden alderhande koekjes bakt, mar krûdkoeke wie dé 

spesjaliteit. It is dan ek de Fryske krûdkoeke dêr’t Wieger 
Ketellapper grut mei wurden is. Letter – yn 1975 – 

krigen de produkten de namme Wieger Ketellapper. 
It bedriuw is no trouwens net mear yn Fryske, mar yn 

Belgyske hannen.

Sonnema
Miskien is Sonnema nij foar dy of 

miskien kenst it al. De drank waard 
yn 1860 makke troch de eigensinnige 

Fryske kastlein Fedde Sonnema. Hy luts 
in protte ekstra klanten nei syn herberch 
mei it spesjale beerenburg-resept. Nei 150 
jier wurdt Sonnema noch hieltyd yn Fryslân 
makke, mar dronken oer de hiele wrâld! Sûnt 
1860 is der in protte feroare, mar 
guon dingen feroarje net, sa as it 
unike resept. 

Gaastra
Gaastra International 

Sportswear makket sportive klean. 
De histoarje fan it no wrâldferneamde 
merk begjint yn 1897. Doe sette de 
22-jierrige Douwe Gaastra in sylmakkerij 

op yn Snits. Hy stie al gau bekend as ien fan de bêste 
sylmakkers fan de wrâld. Hast in iuw letter, yn 1996, begjint 
Gaastra ek mei klean. Gaastra is ûndertusken al net mear yn 
Fryske hannen. It falt sûnt 2000 ûnder de McGregor Fashion 
Group. It merk hat op it stuit kleanwinkels yn alle wrâlddielen. 
Gaastra hat noch wol hieltyd in waarme bân mei Fryslân. It logo 
fan de kleangigant hat de foarm fan de wettertoer yn Snits. Ek it 

kantoar yn Sina hat de foarm fan de wettertoer!           

Rivella
Rivella wurdt yn Fryslân in soad dron-ken. Ek yn de rest fan de wrâld is it drankje bekend. Al hielendal no’t topmodel Doutzen Kroes der reklame foar makket. Doutzen en Rivella binne in goede kombi, want beide hawwe harren roots yn Fryslân. Doutzen waard tritich jier lyn berne yn Eastermar, Rivella kaam al yn 1957 nei Frys-

lân, om presiis te wêzen nei 
Wolvegea. De direkteur fan de 

Coöperatieve Condensfabriek 
Friesland wie doe op fakân-

sje yn Switserlân. Dêr dronk 
er foar it earst Rivella. Hy 

wie sa ûnder de yndruk 
dat er de frisdrank nei 
Nederlân ta helje woe. Dus 
makke er ôfspraken mei de 
Switserske betinker en liet 

yn Wolvegea in spesjale fa-
bryk bouwe. Doutzen: ‘De kar 

foar Rivella fielt foar my natuerlik, ik 
bin der mei grut wurden, it wie de 

iennige frisdrank dy’t ús mem 
yn ‘e hûs helle.’ 

Douwe Egberts 
‘Kofje, kofje, lekker bakje kofje!’ 

De kofje fan Douwe Egberts komt 
oarspronklik út Fryslân. En Pickwick-tee ek! 

Yn de 18e iuw wie der in seeman: Egbert Douwes. 
Hy woe hiel graach in winkeltsje begjinne, mar dêr 

hie er gjin jild foar. Dêrom bleau er op see wurkjen, krekt 
salang oant er genôch sinten hie. Yn 1753 kocht Egbert 

Douwes foar ƒ 300,- in saak op ‘e Jouwer. Dêr ferkocht er 
ûnder oaren kofje, tee en tabak. Letter naam soan Douwe 
Egberts de winkel oer. Hy wie in echte hannelsman en de 

kofje en tee waarden hieltyd bekender. Yn 1936 moast 
der in mear Ingelske namme foar de tee betocht 
wurde. Dat waard Pickwick. Hjoed-de-dei binne 
DE-kofje en Pickwick-tee bekend yn in protte 

lannen. It antike Douwe Egberts winkeltsje 
op ‘e Jouwer hat hiel lang 
bestien, mar moast ein 
2014 slute.   

Made

Fryslân

yn
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Sitsto der al in skoftke oan te tinken om mei in 
eigen bloch te begjinnen, mar witst noch net sa 
goed hoe? Of hast al in bloch, mar wolst witte 
hoe’tst suksesfol wurdst? Dan binne dizze 
boeken miskien wat foar dy. Se steane fol mei 
tips foar begjinnende bloggers. Wurd yn in 
sucht in echte pro! 

Blogge is hot! Sterker noch, it is ien fan de meast populêre en 
hurdst groeiende online trends. Fammen, jim kenne fêst 
www.misslipgloss.nl wol. Cynthia, oprjochtster fan dizze 
superpopulêre beautybloch, hat fan bloggen har wurk makke 
en fljocht no de hiele wrâld oer! Hasto der wolris oer neitocht 
om in bloch te begjinnen? In persoanlike webside dêr’tst fan 
alles mei elkenien diele kinst? Soest skriuwe kinne oer dyn 
hobbys, ynteresses of aventoeren Pleats leuke foto’s en 
ynspirearje oaren. Mei oare wurden: jou minsken in sneak 
preview fan dyn libben. 
Miskien wolsto wol moade blogger wurde, of blogge oer games. 
Blogge is superleuk en supermaklik. Fia blog platfoarms as 
Tumblr en Blogger stiet dyn bloch yn 
no time online. Betink in leuke 
namme en in orizjineel ûnderwerp, 
bepaal hoe’t it derút sjen moat en… 
start blogging! 

Bloglovin’ is in webside dêr’tst dyn favorite 
bloggers folgje kinst, sadatst op ‘e hichte bliuwst 

fan de nijste blochposts. Mar bloglovin’ is ek DE 
manier om dyn eigen bloch te promoasjen en besikers 
nei dyn webside te lûken. Lês op www.bloglovin.com 
hoe’tst dy registrearje kinst en download de app foar 
noch mear Bloglovin’ gemak! 

Blogge is hip, mar flogge is miskien noch wol hipper! 
Flogge is in fariant op blogge, allinne stiet de ‘f ’ foar 
‘fideo’. In floch bestiet net út foto’s en tekst, mar út 
filmkes. YouTube stiet der fol mei. Jim kenne fêst de 
Nederlânske Enzo Knol wol. Hy leit alle dagen wat er 
belibbet op kamera fêst en dielt dat mei ûndertusken 
mear as 600.000 folgers. Bist dus mear fan de filmkes 
as fan tekst en foto’s? Dan is flogge wat foar dy! 

Blogge of flogge dochst yn it earste plak foar de fun. Mar fynsto it sa leuk datst wol wat mear út dyn bloch helje wolst? Tsjek dizze gouden tips:
-   Bloch sa faak mooglik.
-   Besykje orizjineel te wêzen, oars as alle oaren.
-   Soargje dat dyn bloch te finen is foar sykmasines.
-    Meitsje gebrûk fan sosjale media om besikers nei dyn bloch te lûken.-   Soargje dat dyn bloch der goed út sjocht en brûkersfreonlik is.

Start Blogging!

Bloglovin’

Flogge

Tips en trúks

Blogge as in pro

Mei de Vine app makkest, bewurkest en dielst maklik leuke filmkes! 

trendsGadgets

Download de Tumblr of 
Blogger app sadatst altyd 

en oeral blogge kinst 
mei dyn smartphone!

Y
llustraasje: Lilo

Tekst en byld: Elm
a de Jonge
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Yn april te keap: Apple Watch   
Yn april ferskynt yn Amearika de Apple Watch, it earste échte nije 
apparaat fan Apple sûnt de komst fan de iPad. Wat dit ‘smart’ horloazje 
kin? It hat in touchscreen, der sit in hertslachmeter en in speaker yn en it 
makket gebrûk fan GPS en dataferbining fia dyn iPhone. Kinst der ek mei 
betelje, en dat sûnder dyn pinkoade te brûken! Brûkers fiere de pinkoade 
yn as se it horloazje om dogge, dêrnei is de koade pas wer nedich neidat it 

kontakt mei de hûd ferbrutsen is. Der komme trije modellen fan de Apple Watch, de goedkeapste sil 349 
dollar kostje. Wy binne benijd, sil dizze gagdet krekt lykas de iPad foar in revolúsje soargje?  

Kanye West produsearret nije album Rihanna  
Yn jannewaris kaam it nûmer FourFiveSeconds fan Rihanna, Kanye West en 
Paul McCartney út. Mar de gearwurking (samenwerking) tusken Kanye West 
en Rihanna hâldt net op by ien single. De rapper is nammentlik ek útfierend 
produsint fan it folgjende album fan de Amerikaanske sjongeres. Dat sei West 
tsjin E! News doe’t dy him ynterviewde op de reade loper by de Grammy Awards 
yn Los Angeles. Wy fan LinKk kinne allinne mar achter sa’n gearwurking stean 
fansels!

The Legend of Zelda tv-searje?    
Rumours, rumours! Der wurdt sein dat Netflix fan plan is om fan de populêre 
game The Legend of Zelda in telefyzjesearje te meitsjen. Netflix wurket gear 
mei Nintendo, dy brochten al mear as tweintich Zelda-spullen út. It ferhaal 
giet oer it jonkje Link. Link moat de fantasijwrâld Hyrule en prinsesse Zelda 
rêde. De searje soe in soart Game of Thrones-searje foar de hiele famylje 
wurde moatte. It projekt sit noch yn de begjinfaze, sawol Netflix as Nintendo 
wol der noch neat oer loslitte.          

Nij smartphoneglês: supersterk en krasfrij  
Falt dyn telefoan ek wolris? Gjin noed, der komt yn ‘e rin fan dit jier supersterk 
glês op ‘e merk. Corning, it bedriuw achter it faak brûkte Gorilla Glass, hat nij 
glês foar tablets en smartphones ûntwikkele. It is sterk én krasfrij. It nije glês 
hat as foarlopige wurktitel Project Phire. Corning is in grutte leveransier fan 
glês. Apple, Samsung, HTC en Motorola bestelle it krasbestindige Gorilla Glass 
by Corning foar smartphones en tablets. Sûnt ferline jier hat Gorilla Glass in 
soad konkurrinsje fan syntetysk saffierglês, dat noch krasbestindiger is as 
Gorilla Glass. Mei Project Phire giet Corning de konkurrinsje dus oan. 

Katy Perry krijt eigen game  
Nei Kim Kardashian krijt no ek Katy Perry in eigen spultsje foar de mobile 
telefoan. De game ferskynt letter dit jier, sa lit Glu, it bedriuw achter de 
suksesfolle game mei Kardashian, witte. Neffens de baas fan Glu kieze 
se soar Katy Perry om’t sy miskien wol de meast bekende muzikant fan 
hiel Amearika is. ‘Se is in kultureel ikoan. Yn de mobile game wolle wy 
eleminten fan har sukses opnimme.’ De game mei Kim Kardashian waard 
ferline jier lansearre en hat ûndertusken 65 miljoen euro opsmiten. 




