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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 troch rinnende 

abonneminten. 

Opsizze foar it takom skoaljier kin foar 1 juny.
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Hee LinKk-lêzers,
Noch efkes en dan is it skoaljier foarby. Oer, over, finito. Fuort mei al 
dy ferfelende listjes dy’tst op skoalle krijst: boekelisten, siferlisten, 
wurdlisten... Wurdst der al gek fan? Op nei in fakânsje sûnder listjes. 
Hoewol... Wy fan LinKk hawwe no in hiel leuk listje foar dy. Dit leuke-
dingen-dwaan-listje soest yn ’e fakânsje bêst wol ôffinkje kinne. Knope, 
fizzerje, paracorde... allegearre superleuk! Witte wat it is? Tsjek de 
gadgetrubryk op side 18.

Hoewol’t it dus hast fakânsje is, stiet dizze LinKk yn it teken fan 
‘Skoalle’. Mar gjin noed: alle artikels binne sa luchtich as wat. Dus 
lay back and enjoy! Pak Maiki har lêste bloch der bygelyks efkes by. 
Yn ’e fakânsje seit Maiki it Drachtster Lyseum farwol; se giet werom 
nei Japan. Wistesto trouwens dat se yn dat lân alle dagen fan healwei 
achten oant fiif oere nei skoalle ta moatte? Pfff, dan hawwe wy it hjir 
noch maklik mei ús listjes... 
Jur, Tiemen en Esther krigen lêsten trouwens wol in hiele leuke 
skoalopdracht. Se mochten in ynterview hâlde mei Olympysk reed-
riidkampioen Jorrit Bergsma en syn oansteande, wrâldkampioen 
Heather Richardson. Sjoch, dat binne no opdrachten dêr’t wy bliid fan 
wurde. Anyway, wy paracorde noch efkes fierder. 

In protte lêswille en foar dêrnei… 
IN MEGALEUKE FAKANSJE TAWINSKE! 

Hoi! 
Marrit de Schiffart

In wierheid as in ko
It is net altyd moai waar en foar de wyn.

Het zit ook weleens tegen.

Linkke sakenLinkke saken

Hasto hielendal gjin sin oan de fakânsje en mist skoalle no al? 

Spesjaal foar dy in muzyklistje mei fiif nûmers oer skoalle. 

1. ‘No such thing’ fan John Mayer
Advys: Skoalle wol dy tariede op de grutte wrâld, mar: there’s 

no such thing as the real world. Kies dus dyn eigen paad. 

2. ‘School’ fan Supertramp
Motto: doch net alles wat oaren (leararen) fine datst 

dwaan moatst, bliuw dyn eigen frisse sels.

3. ‘Wonderful world’ fan Sam Cooke
Don’t know much about history, don’t 
know much about biology...

4. ‘Don’t stand so close to me’ fan The Police
Oer leafdesgefoelens tusken in learaar en syn learling. 

5. ‘Back to school’ fan de Deftones
In oanfal op de klykjes op skoalle. 

5x back to school

Best Friend Selfie
Meitsje in leuk 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. Ek no 

noch sjogge wy sa no en dan selskes fan jim foarbykommen. Gesellich! 

Dit binne bygelyks BFF’s Gerbrich & Romy en Fimke & Kelly. 
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LucasBijker
Leeftyd : 22 jier
Wenplak : LjouwertBêste fuotballer  : Lionel MessiFavorite muzyk : R&B en hiphop

Hast syn hiele libben spilet er al by Cambuur; ferdigener Lucas 

Bijker. As 8-jierrich jonkje komt er op de fuotbalskoalle fan de 

Ljouwerter fuotbalklup. Hy ûntwikkele him ta basisspiler fan 

it earste alvetal. In talintfolle fuotballer, dy’t eins by ûngelok 

ferdigener wurdt.

 De dream 
  fan 
Lucas Bijker

Lucas waard 22 jier lyn berne yn São 
Paulo, in miljoenestêd yn Brazilië. 
As er fjouwer wike âld is, fleane syn 
adopsje heit en mem út Ljouwert nei 
Brazilië om him op te heljen. Lucas 
groeit tegearre mei syn suske op yn 
de Fryske haadstêd. En al gau wurdt 
er besmet mei it fuotbalfirus. ‘Laatst, 
tijdens een verhuizing, kwam ik 
allemaal oude fotoboeken en films van 
vroeger tegen’, fertelt er. ‘Ik was nog 
maar een heel klein jongetje en kon 
nog niet eens lopen. Maar toen al was 
mijn vader bezig met een balletje. Hij 
is een echte voetbalman en heeft jaren 
bij FVC gespeeld.’ Gjin wûnder dat ek 
lytse Lucas al rap it grien mei giele 
FVC-shirt oandocht. 

Fêste supporters
Lykas alle fuotbaljonkjes dreamt Lucas 
fan in karriêre as spits. Mar troch in 
tekoart oan ferdigeners set de trainer 
fan FVC him yn de achterhoede. ‘Ik 
ben dus uit nood verdediger geworden 
en ook altijd gebleven. Helaas…’, 
knypeaget er. Dat er talint hat blykt al 
gau, want as er noch mar acht jier âld 
is mei Lucas nei de fuotbalskoalle fan 
Cambuur. As er alve is, komt er echt by 
de klup te spyljen. Stêd en lân reizget 
er mei syn ploech ôf foar wedstriden. 
En altyd steane syn heit en mem as 

trouwe supporters oan de 
kant. ‘En nog steeds komen 
ze bij iedere thuiswedstrijd 
kijken’, knikt Lucas grutsk. 

Lucas is 20 jier as Cambuur 
yn it seizoen 2012-2013 
kampioen wurdt yn de 
Jupiler League. De Fryske 
haadstêd stiet op ‘e kop as de 
Ljouwerters yn de alderlêste wedstriid 
it kampioenskip pakke. It feest en de 
emoasjes fan alle fans meitsje grutte 
yndruk. ‘Het was echt ongelooflijk om 
mee te maken. De ontlading bij ons 
als team was natuurlijk groot, maar 
toen we zagen wat het kampioenschap 
losmaakte in Leeuwarden, was ik 
echt diep onder de indruk. Cambuur 
was na lange tijd eindelijk terug in de 
eredivisie. En dat werd groots gevierd.’

Studearje is topsport
Nei in knap earste seizoen yn de 
earedifyzje, docht Cambuur it ek dit 
seizoen poerbêst. De sfear yn de ploech 
is goed, seit Lucas. ‘Het is erg gezellig 
met de jongens. Dat merk je op het 
veld, maar ook in de kleedkamers. We 
hebben er een paar echte gangmakers 
tussen zitten, die de rest van het 
team op sleeptouw nemen. Ikzelf ben 
altijd wat rustiger, maar ik geniet met 

volle teugen.’ Ek bûten it 
sportfjild sjocht er inkelde 
fan syn teamgenoaten 
regelmjittich. ‘Even een 
terrasje pakken, filmpje 
kijken, dat doen we best 
wel vaak samen.’

Mar der wurdt ek thús 
hurd wurke, want Lucas 
is njonken proffuotballer 
ek noch studint. Oan 
de VVCS Academy, in 
spesjale oplieding foar 
proffuotballers, docht er 
de HBO-stúdzje Business 
and Innovation. ‘Via 
internet kan ik de lessen 

volgen. Eén keer per week hebben we 
klassikaal les, de rest doe ik allemaal 
thuis.’ In stúdzje kombinearje mei it 
libben fan in topsporter is net altyd 
maklik, mar it giet Lucas goed ôf. ‘Ik zit 
nu in het derde jaar, dus nog één jaar te 
gaan. Mijn doel is om mijn diploma in 
ieder geval binnen vijf jaar te halen.’

Mysterieus fraachteken
Grutte dreamen foar de takomst, hat 
er dy ek? ‘Net als iedere voetballer 
droom ik natuurlijk van een topclub 
als bijvoorbeeld Barcelona. Maar of dat 
reëel is weet ik niet’, laket er. Earst de 
blik mar op takom seizoen, want ek dêr 
stiet op dit stuit noch in fraachteken. 
Syn kontrakt by Cambuur rint dizze 
simmer nammentlik ôf. ‘Ik weet nog 
niet waar ik volgend seizoen ga spelen. 
We zullen het wel zien’, glimket er 
mysterieus.
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Bloch Maiki Bloch Maiki 

Hokker taal prate jo thús?
Jorrit: ‘Frysk. Mei ús heit en mem, broers en pake en 
beppe praat ik altyd Frysk.’

Is meartalichheid foar jo persoanlik fan belang?
Jorrit: ‘Ja. Foar it reedriden bin ik in soad yn it 
bûtenlân en dêr prate se gjin Nederlânsk. Dan moat 
ik my oanpasse oan de taal fan it lân. Yn Dútslân 
besykje ik altyd Dútsk te praten, dêr kin ik my aardich 
mei rêde. Ik kom ek in soad yn Itaalje en Spanje, 
dan fyn ik it maklik dat ik in pear wurden ken, sa 
as tankjewol. Gelokkich wurdt yn de measte lannen 
Ingelsk praten. Ik fyn it belangryk om dat yn elk gefal 
goed te kinnen.’

How many languages do you speak?
Heather: ‘I always speak English right now, but 
I’m working on my Dutch. Now that I live in The 
Netherlands it’s important to learn Dutch. That way I 
can speak with Jorrit’s family too.’

Is multilingualism important to you personally?
Heather: ‘Yes. As an high-level speed skater I meet a 
lot of different people. Not everybody speaks English, 
so it’s useful to speak for example Dutch or Japanese. 
Even if it’s just to say hi.’

Wat is der sa belangryk oan meartalich wêzen?
Jorrit: ‘Ast meardere talen praatst, kinst dy better rêde 
yn it bûtenlân. Dat is wichtich. De wrâld wurdt hieltyd 
ynternasjonaler. Yn it bedriuwslibben hast der dus 
echt wat oan ast meardere talen behearskest.’

Jur

Jorrit
Tiemen 

Heather 
Esther 

In leuke skoalopdracht krigen Jur Veenje, Tiemen Jager en Esther Stamhuis fan Liudger Burgum. 

Se mochten in ynterview hâlde mei Olympysk reedriidkampioen Jorrit Bergsma en syn oansteande, 

wrâldkampioen Heather Richardson. Underwerp fan gesprek? Taal. Jur, Tiemen en Esther sitte 

nammentlik op in trijetalige skoalle. Sy krije les yn it Ingelsk, Nederlânsk en Frysk. Dit wie in moai momint 

om harren skills efkes te testen. Jorrit praat ommers Frysk en de Kanadeeske Heather Ingelsk.

Taalpraat 
Ynterview mei Jorrit en Heather

Yn Japan sit ik fan moarns betiid oant jûns let yn de skoalbanken. It 
fielt dus as ha ik hjir yn Nederlân in hiele soad frije tiid. Dat is echt wol 
in grut ferskil. Noch mear grutte ferskillen tusken Japan en Nederlân? 
Nederlanners binne folle direkter as Japanners. Japanners fine it lestich 
om nee te sizzen, Nederlanners dogge dat just hiel maklik. Jim leare hjir 
ek op skoalle om op te kommen foar jim eigen miening. Dat bart yn Japan 
net. De fakken dy’t wy krije op skoalle, geane foaral oer algemiene kennis.  

Rokjes
Fierder drage in hiele soad minsken hjir in lange broek. Yn Japan hawwe 
froulju faak rokjes oan, sels as it kâld is. Ik ha yn Japan ek in skoaluniform 
mei in rokje, mar meist ek in broek drage ast dat wolle soest. Kwa iten is 
der net safolle ferskil, wy ite yn Japan hast itselde as hjir. Behalve dropkes 
dan! 

Frije tiid
Yn Japan is myn libben folle drokker as hjir. Sa’t ik al sei sit ik dêr folle 
mear op skoalle. De les begjint om healwei achten en einiget om fiif oere. 
Dêrnei gean ik noch nei in spesjale skoalle om te oefenjen foar myn 
talittingseksamen foar de universiteit. Ik ha yn Japan hast gjin frije tiid. 
Dêrom fyn ik it lestich om hjir wol te genietsjen fan frije tiid. Ik wit net 
goed wat ik op sokke mominten dwaan moat. Ik gean wol faak nei de 
bioskoop mei freonen, soms sjogge wy ek thús wol in film of wy ite mei-
elkoar. Ik fyn it ek hiel leuk om mei de bus of trein erges hinne te gean. 
Sa ha ik al yn Amsterdam, Utrecht, Leiden, Grins, Zwolle en Roermond 
west. De folgjende kear wol ik nei Maastricht.  

Barcelona
Ik ha ek mei in freondinne nei Spanje west. Wy ha ûnder oaren Madrid 
en Barcelona besjoen. Hiele moaie stêden! En fansels moasten wy ek even 
nei Camp Nou ta, it stadion fan FC Barcelona. Ek moai oan Barcelona: de 
fleurige gebouwen fan de arzjitekt Gaudí. Hiel yndrukwekkend!

Famylje
Noch in oar ferskil mei myn libben yn Japan is dat ik hjir de âldste 
bin yn de húshâlding. Yn Japan bin ik de jongste fan it gesin. Mei myn 
gastfamylje sjoch ik faak nei films of wy dogge spultsjes. Wat ik leuk fyn, 
is dat sy nei my lústerje as ik even erges mei sit. Se binne hiel leaf! Wy 
geane ek faak op besite by ‘pake en beppe’. De broers fan myn gastheit 
hawwe lytse bern. Dat is hiel gesellich. Lêsten ha wy te rinnen west nei 
de bosk mei myn gastfamylje en ien fan dy lytse bern. Dat jonkje wie 
hiel nijsgjirrich, sprong oeral yn en rekke fan alles oan. Hy waard hiel 
smoarch! Leuk om te sjen!

‘Lekker, 
al dy frije tiid!’

‘Lekker, 
al dy frije tiid!’
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• Optinksel = bedenksel
• Linen = lijnen
• Tûk = scherp
• Wat by de ein hawwe = ergens mee bezig zijn 
• Slim = erg 
• Opskrille = geschrokken 
• Nuver = raar

Koart ferhaalKoart ferhaal

Lestige wurdenLestige wurden
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Wat kin Leroy fan my wolle? Jild? Moat ’k foar him deale? 
Wol er foto’s fan my meitsje en op it net sette? Ik tink 
mysels spoekbang en de nacht moat noch begjinne! Ik ha 
sels al betocht om der mei ien oer te praten. Oer in geheim! 
Marchje ha ’k oan tocht. Ik ha altiten fan alles mei har 
dield: fan Barbiepoppen oant myn moaiste swarte string. 
Sy is echt myn bêste freondinne, mar yn sa’n gefal kenst 
mekoars minne punten ek hiel goed. Marchje is in skat, 
mar Marchje en in geheim, dat past net sa goed. Doe’t ik 
har ferteld hie fan myn earste tút mei Gjolt wist de hiele 
fammegroep dat foar’t de dei om wie. Boppedat: Marchje 
meldt geregeld dat se Leroy superhot fynt. Wa wit hoe’t se 
myn geheim brûke kin om by him yn in goed bledsje te 
kommen? 

Net ien wit it. Myn geheim, bedoel ik. Oer ús heit. Dat er al 
mear as trije wiken ‘yn detinsje’ sit. Yn ‘e bak dus. De 
petoet, de lik, it kasjot, it hûnegat, de finzenis, it hûs fan 
bewarring. It giet om jildsaken. Se sizze dat er bakken jild 
fertsjustere hat. Wat dat krekt is, wit ik net. Wol ik ek net 
witte. Se sizze ek dat de grutte bazen fan syn wurk him 
deryn luze ha, dat heit de lytse fisk is dy’t fongen waard en 
dat de grouwe fisken noch moai frij rûnswimme. Dat snap 
ik ek net sa goed. De iene wol, de oare net? De lytskes wol, 
de grutten net? 

Se sizze fan alles, mar it kin my eins neat skele wat er dien 
hat. It is heit. Dy’t it sadel beethold doe’t ik it fytsen 
learde, dy’t my nachts ophelle doe’t ik stjerrende 
ûnwennich wie op dat domme skoalkamp yn Appelskea, 
dy’t my oankrûpte doe’t dy aaklike Gjolt ús ferkearing 
útmakke. 

Ik ha ien kear by ús heit west yn dy trije wiken dat er no 
fuort is. Op it plysjeburo. Hy siet yn sa’n benaud, wyt 
keammerke op my te wachtsjen. Ik wist net dat ús heit sa 
lyts wurden wie, sa yninoar dûkt. En noch sei er dat it wol 
goed komme soe. Mar doe’t ik fuort moast nei in kertier 
en doe’t ik omseach, wie er noch lytser wurden. No mei er 
gjin besite mear ha, seit syn advokaat. Omdat de saak 
stadichoan grutter wurdt mei nije ‘mooglike fertakkingen’.

Op skoalle ha ik sein dat er op sakereis is. Dat soe bêst 
kinne, want dat die er folle faker. Ik ha sels âlde foto’s fan 
dy reizen brûkt om sjen te litten. ‘Sjoch, ús heit. Yn Kuala 
Lumpur. Of yn Hanoi. Sjoch mar, it stiet op it hotel: Hanoi 
Marriot.’ Wannear’t er wer thúskomt? No, dat duorret 
noch wol eefkes, samar in wike of seis. Oft ik him net mis? 
Jawis al. Mar wy skype geregeld, hear en wy appe wat ôf. 
Leuk, jong! Dat ha ik ferteld, ek oan Marchje.

‘Ik weet alles.’ Leroy. Fage, moaie, gefaarlike, stoere, 
ûngrypbere Leroy. Wat wol er mei syn kennis? Wat docht 
er mei myn geheim, wat docht er mei ús heit? Dat moat ik 
witte en ik kin der mei net ien oer prate. Allinne mar mei 
Leroy sels. Wat wolst, Leroy? Moat ik dy betelje om dy de 
kop te hâlden? Moat ’k foar dy deale? Foar dy de dyk op? 
Sis it mar, Leroy! Mar hâld dy de bek oer ús heit! Hearst 
my, Leroy? Hâld dy de bek oer ús heit!

Leroy syn scooter stiet op it plak dêr’t dy altiten stiet: 
ûnder it personielsôfdak. Sels stiet er der foar. Hy stekt in 
sigret op binnen de giele linen, dêr’t it neffens de skoalgids 
‘absoluut rookvrij’ is. Poetin is der net. Hy draait him om 
as ik him rop. Teminsten, ik wol roppe, mar it heart mear 
op it lûd fan in opskrille fûgeltsje. ‘Do witst alles, Leroy! 
En no, wat wolsto no?’ Hy rint stadich op my ta. Ik sjoch 
no pas hoe grut er is. Of bin ik lytser wurden? 
‘Hoezo, wat wolsto no?’ It Frysk út syn mûle heart net iens 
nuver. 
‘Ja, wat wolsto fan my, Leroy. Do witst alles ommers. Wat 
moat ’k foar dy dwaan? Stelle, deale? Wat wolst?’

Ik bin deabenaud dat er my slaan sil. Of noch slimmer: my 
útlaitsje en syn maten roppe om my foar gek te setten. Ik 
hear him al sizzen: Hee matties, luister, hee. Deze doos 
hier…!
Mar der bart neat. Leroy stiet foar my. Sjocht my allinne 
mar oan mei dy donkerbrune eagen. Dan leit er syn hân op 
myn skouder, sjit syn sigret mei wiisfinger en tomme yn 
in hoekje fan de stalling en nimt my mei nei in stil plak op 
it plein.

‘Ja’, seit er. ‘Ik weet alles. Over je vader. Vraag me niet hoe, 
maar ik weet het. En daardoor weet ik ook alles over jou…’ 
‘Oer my? Hoe bedoelsto dat, oer my?’ Ik hear dat it skerp 
klinkt, oanfallerich. Mar Leroy reagearret der net op. 
‘Ik weet hoe dat voelt, hoe jij je voelt…’ Ik sjoch him oan, 
knap dom, tink ik. ‘Ik weet hoe het voelt dat je pa in de bak 
zit, Ellen. Dat weet ik, omdat ik dat zelf meegemaakt heb. 
Ik ben één keer bij hem geweest daar en... ik vond hem 
zo…, zo…’
‘Lyts’, sis ik. ‘Sa lyts!’ 
‘Klein ja, lyts. En vaders horen groot te zijn.’ Hy leit eefkes 
syn hân tsjin myn wang en sil him omdraaie. Mar earst 
seit er: ‘Ik weet alles, ja. En dus vertel ik niks!’

Marchje hat ûngelyk. Leroy Schenk is net superhot. Leroy 
Schenk is supercool. En Annet, hy is net allinne retemoai, 
mar ek reteleaf. Ik sjoch hoe’t syn brune krollen opwaaie 
yn ‘e wyn. Ik krij myn telefoan en ferwiderje syn 
berjochtsje: ík wit no alles.

‘Ik weet alles.’ Dat stiet der. Untfongen om 18.17 oere. It is 
no kertier foar tolven en it stiet der noch altiten. Ik hie de 
domme hoop dat it fuort wêze soe. Samar. Dat it in 
optinksel west hie, in waanbyld of sa. Mar it stiet der noch 
altiten: ‘Ik weet alles.’ 18.17 oere. Fan Leroy Schenk. En 
dat is it him no krekt: Leroy Schenk.

Leroy sit by my yn ‘e klasse. Noch mar twa, trije wike 
ferlyn is er kaam. Wy, sis mar de âlde klasse 3b, witte eins 
neat oer Leroy. Wêr’t er weikomt, wêrom’t er by ús op 
skoalle kaam is, neat. Hy fertelt der ek noait wat oer. Hy 
komt út ‘e Rânestêd, sizze se. Jitske wit sels dat er út 
Utrecht komt. Troch it aksint, seit se. Mar Jitske mient dat 
se alles wit. Dat is faak ek wol sa, mar net altiten. En wat 
wy ek hiel graach witte wolle: hoe komt er oan al dat 
bûsjild? Foar dy scooter en dy wow-klean? Leroy is in 
riedsel.

Mar wol in hiel moai riedsel. Alle fammen, sels in pear yn 
6 VWO, binne gek fan him. Annette Blom, selsbeneamde 
skoalmiss, fynt Leroy ‘goddelijk knap met die bruine 
krulletjes, retemooi!’ Ik moat sizze: Leroy is ek moai sa’t er 
moarns fan syn scooter stapt. Is er dan al 16? Twa kear 
sitten bleaun of sa? Wy witte neat! Likegoed: krekt Johnny 
Depp. Mar dy is âld en fier fuort, Leroy is jong en tichteby.

Hy doart alles! Te jong scooterride, tinke wy dus. Dy 
scooter set er yn de stalling fan it personiel! Hy rookt 
binnen de giele linen op it plein. Sels Poetin, ús konsjerzje, 
docht der neat oan. En hoe’t er mei de leararen omgiet... 
Noait ûnfatsoenlik hear, mar skerper as in advokaat, seit 
Marchje, myn bêste freondinne. Hy praat se allegearre 
ûnder de tafel, neffens my ek omdat se wat bang foar him 
binne.

Ungrypber, dat is it wurd dat ’k op in tûk momint foar him 
betocht ha. Dêr sit wat fan bewûndering yn, mar ek wat 
bangens. Want ik fertink Leroy derfan dat er fan alles by 
d ’ein hat wat net hielendal doocht. Pillen ferkeapje oan 
brêgeklassers of sa. Ik ha der gjin bewiis foar, mar ik sjoch 
him der wol foar oan. Foaroardiel, seit Marchje, ik lês 
tefolle boeken fan Saskia Noort en sa.

‘Ik weet alles.’ No soe dat net slim wêze as ik neat te 
ferbergjen hie. Mar dat ha ik wol. Ik ha in freeslik geheim 
en allinne al it idee dat sa’n faach figuer as Leroy dêrachter 
komme soe, makket my benaud. As hy ‘alles’ wit, wat kin 
sa’n fint dan wol net mei dy kennis dwaan? Wêrom stjoert 
er my dat berjocht? Wat wol er fan my? Tusken 18.17 oere 
en no ha ’k de iene nei de oare nachtmerje betocht. 

‘Ik weet alles’



Linkke sidenLinkke siden
Dat wie skrikke foar multytalint 
Ellen ten Damme! Doe’t se nei in 
lange dei hurd wurkjen thúskaam 
en sin hie om lekker te dûsen en op 
bêd, krige se in ferfelende fer-
rassing. Doe’t se de doar fan it slot 
die en har wenkeamer ynstapte, 
siet der in ûnbekende keardel op 
har bank. In ynbrekker dy’t lekker 
oan it tsjillen wie. Hy hie in flesse 
reade wyn iepenlutsen, de iepen 
hurd oanstutsen en in troch har 
mem breide sjaal omdien. Fierder 
hie er Ellen har planten op in oar 
plak set en in flierkleed dellein. Syn 
broek en sokken sieten yn in sopke. 
Sels doe’t de plysje him yn ’e boeien 
ôffierde, bewearde de bêste man 
dat it syn hûs wie. Ellen skrok har 
in ûngelok, mar kin der no ek wol in 
bytsje om laitsje. ‘It wie hiel aaklik, 
mar wol hiel gesellich dat hy alfêst 
de iepen hurd oanstutsen hie!’ It sil 
dy mar oerkomme…

Chris Brown ûntdekt dochter
Sjonger Chris Brown hat oant no ta hiel wat drama’s op syn namme, mar no wol hy 
graach syn libben betterje. Want hy hat in doel yn it libben fûn. Begjin maart kaam 
er derachter dat hy in dochterke fan in jier hat… It mokkeltsje hjit Royalty, in 
skatsje! De mem is model Nia Guzman. Nia en Chris wienen al langer befreone, 
mar hienen al in skoft gjin kontakt mear. 
Chris hie ûndertusken in relaasje mei 
Karrueche Tran. Doe’t hy derachter kaam 
dat hy in dochter hie, makke Karrueche in 
ein oan de relaasje. Op Twitter sei se dat se 
gjin sin hie oan in ‘babydrama’. Mar ja, sis 
no sels, wy begripe wol dat Chris Brown 
hielendal ûndersteboppe is fan syn lytse 
prinseske… Wat in wolk!

Stromae en syn ferhalen
Stromae slacht wer knetterhurd ta mei syn nije nûmer 

Carmen. De fideoklip slacht yn as in bom. It giet oer 
de ferslaving oan sosjale media en smartphones. It 
begjint allegearre mei in ûnskuldige selfie en 

einiget yn in freeslike ferslaving dêrst’ libben yn 
opfretten wurdst troch in gigantyske blauwe 
fûgel (Twitter). Stromae liket syn fans te 

warskôgjen foar de ‘tweetapocalyps’. Dat de 
sjonger krityk hat op de maatskippij is net nij, mar 

de klip dy’t hy by Carmen makke, makket in soad 
yndruk op ‘e wrâld. Wierskynlik ek om’t elk wol wat 
fan harsels weromkend yn de klip. Ek oare klips fan 

Stromae hienen in boadskip: yn Formidable liet hy 
himsels filmje wylst er die as wie er 

stomdronken, foar Tous les Mêmes wie er 
heal man, heal frou. Al syn 

nûmers hawwe in ferhaal, 
sjen dus! 

 Ariana Grande

Ellen ten Damme

Go girls! It Pew Research Center yn Amearika hat 
in ûndersyk dien nei jongerein en sosjale media. 
Wat docht bliken? Famkes hawwe 
it foar it sizzen op sosjale media 
lykas Instagram en Snapchat. Der 
wurdt altyd in soad seurd oer de 
jeugd dy’t altyd mar online is, mar 
sosjale media kinne ek in positive 
ynfloed op dyn libben hawwe. 
Benammen fammen sette inoar 
oan om sûn te iten, te sporten en ûndernimmend 
te wêzen. Se moedigje inoar oan om te kiezen foar 
in healthy lifestyle. Tsja, en dêr is fansels 
hielendal neat mis mei. De jonges bliuwe noch 
achter, dy sitte noch altyd foaral mei-inoar te 
gamen. En dat kinst fansels net daliks in healthy 
lifestyle neame…

Fammen 
online sterker

Bêste YouTubers
Foar de floggers fan Nederlân wie april in 
superspannende tiid, want dizze moanne 
waarden de Awards útrikt foar de bêste 
en populêrste YouTubers fan no. Dit barde 
yn de alderearste edysje fan de VEED 
Awards, better bekend as de YouTube 
Awards. Floggers (fideo-bloggers) binne 
de nijste popidoalen. It waard dan ek 
heech tiid dat dizze idoalen in priis winne 
koene. Sa’n 50.000 fans brochten in stim 
út. Grutte winners wiene Enzoknol en 
Furtjuh. Se giene beide nei hûs mei twa (!) 
awards. Enzoknol wûn Beste Vlogging 
YouTuber en Beste Gaming YouTuber. 
Furtjuh krige de titel Beste Mannelijke 
YouTuber en Beste Comedy YouTuber. 
Lokwinske mei jim sukses, mannen! By 
de froulju wûn Teske de Beste Vrouwelijke 
YouTuber en Masha fan Beautygloss wûn 
de Beste Beauty YouTuber.

Koarte LinKke Saken
Zayn Malik

Gastfrije ynbrekker

a  Der stiet wer in stjer op de Most 
Beautiful 2015 list fan it tydskrift 
People Magazine. Jim wisten fansels 
al lang dat it Ariana Grande wêze 
soe! Vanessa Hudgens en Gabrielle 
Union steane der ek op, mar dy 
meitsje gjin kâns neist Ariana!

a  Zayn Malik wie foar it earst nei de 
break mei One Direction wer op in 
offisjeel evenemint. It is allegearre 
noch even wennen, want Zayn wie 5 
jier lang ûnmisber by de boyband. 
Zayn wol allinnich fierder, de oare 
jonges fan One Direction geane mei 
syn fjouweren fierder.

a  De twa meter brede Vin Diesel song 
tidens de MTV Movie Awards in 
ferske foar syn freon Paul Walker, 
dy’t omkaam by in autoûngelok. 

Akteur Vin hat eins 
hielendal gjin sjongtalint, 
mar it publyk fûn it 

geweldich. Op de 
sosjale media 
waard lang nei
praat. Respekt!

Vin Diesel

Tekst: A
nna M

arije Bloem
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Hester is 14 jier en wennet, krekt lykas 
Roos, yn Snits. Omdat har sussen 
Marrit en Rianne op volleybal sieten, 
woe Hester dat ek doe’t se sân wie. Mar 

wat fynt sy sa leuk oan volleybal? ‘Dat 
het een teamsport is. Ik heb vroeger op 
turnen gezeten, maar dat doe je alleen. 
Daar ben ik maar mee gestopt.’ Ek Roos 
fynt it moai om mei in team nei in doel 
ta te wurkjen. ‘En het blijft natuurlijk 
een lekker gevoel om een bal hard weg 
te slaan. Of de controle over een bal te 
hebben in de pass.’

Roos is op har alfste begûn mei volleybal. 
En dat is net sa frjemd, want al fan jongs-

It is alwer sân jier lyn 

dat LinKk in ynterview 

hie mei volleybaltalint 

Roos van Wijnen út 

Snits. Undertusken is 

sy útgroeid ta ien fan de 

stjerren binnen it earste 

team fan VC Sneek. Dêrom 

giene wy op syk nei in nij 

talint dat leare wol fan 

Roos har ûnderfiningen 

op wei nei de top. It giet 

om… Hester Jasper.

Wolst Roos en Hester, en 

harren teams, folgjen bliuwe?  

Tsjek vcsneek.nl.

ôf oan kaam Roos troch har mem, Martje 
de Vries, mei dizze sport yn oanrekking. 
Sy spile yn de jierren tachtich yn de 
volleybaltop fan Nederlân. ‘Leuk om 
die oude beelden van mijn moeder 
als volleybalster terug te kijken’, fynt 
Roos. Wat har moaiste sportmominten 
oant no ta binne? ‘De bekerwinst van 
vorig jaar en het kampioenschap in de 
B-league in 2010. Daarnaast heb ik met 
Oranje twee EK’s gespeeld. Natuurlijk 
hoop ik dat mijn mooiste sportmoment 
nog moet komen.’

Sport en skoalle
Hester is fjouwer kear yn ‘e wike yn 
de sporthal te finen foar in volley-
bal training. ‘Op vrijdag moet ik naar 
Papendal om met de selectie van Jeugd 
Oranje te trainen.’ Gelokkich hâldt har 
skoalle, RSG Magister Alvinus yn Snits, 
dêr rekken mei; se mei ien dei yn ‘e wike 
frij foar har sport. ‘Hoe vaak train jij?’, 
wol se fan Roos witte. ‘Wij trainen vier 
keer per week, ongeveer tweeëneenhalf 
uur. In de voorbereiding op een seizoen 
doen we meer con ditie trainingen. Tech-
niektrainingen heb ik vooral in de jeugd 
gehad, maar daar gaan we nu ook nog 
wel op in.’

It mentale part is neffens Roos wat 

lestiger te trainen. ‘Maar doordat het 
een teamsport is, zitten we natuurlijk 
regelmatig bijelkaar en wordt het een en 
ander besproken. Ook alles wat tussen 
de oren zit.’ Hester: ‘Hoe ga je om met 
verlies?’ Roos: ‘Ik ben altijd chagrijnig 
na een verliespartij, maar eigenlijk 
heb ik dan ook alweer snel zin in de 
volgende wedstrijd. Dan wil ik proberen 
om de dingen die wat minder gingen te 
verbeteren.’ Hester herkent dit wol fan 
harsels en fan har sus Marrit dy’t by 
Roos yn Dames 1 sit. ‘In het begin is het 
even balen, maar daarna gaat de focus 
alweer snel op de volgende wedstrijd.’

Iten en sport
Mei troch har oplieding Voeding en 
Diëtetiek wit Roos wat goed iten is foar 
in topsporter. ‘Vooral op wedstrijd- en 
trainingsdagen zorg ik ervoor dat ik 
van tevoren goede voedingstoffen heb 
binnengekregen om een prestatie te 
kunnen leveren. Het is ook belangrijk 
om na een training of wedstrijd nog wat 
te eten in verband met het herstel. Op 
deze twee dingen let ik goed.’ ‘Eet je ook 
net zoveel chips als ik?’ freget Hester. 
Roos laket: ‘Natuurlijk probeer ik zo 
gezond mogelijk te eten, maar ik neem 
ook regelmatig chips. En ik hou erg van 
chocolade.’

‘Heb je nog goede tips voor mij?’ is ek 
in fraach fan Hester dy’t net ûntbrekke 
mei. ‘Omdat je veel traint, is het be-
langrijk om goed naar je lichaam te 
luisteren. Dat is moeilijk, liefst ga ik 
altijd door. Maar het is belangrijk om 
blessures goed aan te geven om erger te 
voorkomen.’ Roos hat troch oerbelêsting 
lêst hân fan lytse skuorkes yn har 
skynbonke (scheenbeen). Se waard der 
sels tusken twa wedstrydseizoenen 
troch oan operearre. ‘Daarna heb ik 
geleerd om op twee benen te landen in 
plaats van één. Sindsdien gaat het heel 
goed. Je kunt veel leren door te kijken 
naar anderen en na te denken over 
volleybal. En daarnaast natuurlijk een 
goeie instelling op elke training.’ 

Hester is ek benijd oft Roos neist 
volleybal noch tiid hat foar oare hobby’s. 
‘Als ik niet volleybal, vind ik het leuk om 
tijd door te brengen met mijn vriend 
en vriendinnen. Die kan ik niet vaak 
zien. Andere hobby’s heb ik verder niet.’ 
Hester is yn ‘e simmer noch wolris yn 
in sylboat op it wetter te finen. ‘Maar 
als sport hou ik het bij volleybal.’ Dat is 
begryplik, want se hat talint foar dizze 
sport. ‘Het liefst zou ik ooit met het 
Nederlands team naar de Olympische 
Spelen willen gaan. Maar of dat ooit 
lukt…’ Roos: ‘Mijn grootste doel was 
altijd om landskampioen te worden met 
VC Sneek.’ 

Volleybalsters  Hester en Roos 

RO
OS

HESTE
R

Roos is lânskampioen! Troch in oerwin
ning op Eurosped TVT út Almelo waard 
VC Sneek op 25 april de grutte winner  
fan Nederlân.  
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Fansels wolsto in iPad, in scooter, in 
hippe fyts en de aldernijste telefoan. 
Mar as alle sân miljard minsken op 
‘e wrâld dat wolle én keapje, ha we in 
probleem. In gemiddelde scooter nimt 
1,3 fjouwerkante meter yn beslach. 
Ast dat kear sân miljard dochst, komst 
op hast njoggen miljoen fjouwerkante 
meter, wylst de wrâld mar 14,5 miljoen 
kante meter lân hat! En dan ha we it 
noch net iens oer de benzine dy’t al dy 
miljarden scooters nedich hawwe... 

Konklúzje: we kinne net allegearre in 
scooter hawwe. En ek net allegearre in 
gersmeaner, in útfanhûzerskeamer, in 
barbecue, in auto of in kast fol boeken. 
It past net en it hoecht ek net. Want 
hoefolle minuten sitst deis eins op dy 
scooter? Hoe faak lêst itselde boek? 
Hoe faak meanst (of dyn âlders) it gers? 
Krekt! In grut part fan de tiid stiet dy 
scooter, it boek of de gersmeaner mar 
wat stof te fangen of - noch minder - yn 
it paad. En dat is skande!

De dielekonomy of sharing economy wurdt hieltyd hipper! 

En terjochte: diele is faak handiger as alles sels hawwe. 
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BOARTSJE
geocaching.com
Samen spelen, samen delen wurdt wol hiel letterlik by 

geocaching. Fia geocaching.com kinst écht skatsykje. Dêrby makkest 
gebrûk fan GPS-koördinaten. Spannend!

KADO’S
 ruiljecadeaubon.nl | feelthejoy.nl
Kadobon krigen fan krekt de ferkearde winkel? Der is 

fêst wol ien dy’t ruilje wol. Op feelthejoy.nl kinst ek leuke kado’s fine, 
mar moatst wol sels wat ynbringe. 

FERFIER
Mywheels.nl | wheels4all.nl | samenrijden.nl | 

wego.nu | snappcar.nl | zoem.org | uber.com
Allegearre websites wêrop’t minsken harren auto of sjauffeurs keun-
sten te hier oanbiede. Foar in oere, in dei of in wykein. Foar in lyts 
pryske fynst in auto tichtby hûs (wol earst dyn rydbewiis helje).

ITEN
thuisafgehaald.nl

Minsken dy’t it leuk fine om iten te sieden biede in miel (maaltijd) 
oan foar minsken dy’t gjin tiid of nocht ha om lang yn ‘e keuken te 
stean. Altyd in ferrassing wat der jûns yn ’e panne leit!

MUZYK
Spotify.com
Dy kenst fêst al!

FAKANSJE
couchsurfing.com | bewelcome.org | 
airbnb.com | huizenruil.com

Op fakânsje, mar noch hieltyd gjin sliepplak? Of graach ris fergees 
op reis? Op sites as couchsurfing.com hast tûzenen freonen oer de 
hiele wrâld, allegearre mei in bank of bêd dêrst wol in nacht of twa 
op crashe meist. Aardich hè?!

SPUL
spullendelen.nl | 

ruilen.nl | peerby.com | swapit.nl | ikgeefweg.nl | 
gratisaftehalen.nl | ruiltuin.nl | bookcrossing.com
In ekstra kuolkast nedich foar in feestje of in tinte om yn ‘e simmer 
mei te kampearjen? Faaks ha de buorlju fan 1, 10 of 100 huzen 
fierderop in tinte oer. Op dizze websites kinst spul liene, hiere of krije 
fan in oar en kinst eigen spul oanbiede. Bookcrossing is allinnich foar 
it ruiljen fan boeken, Ruiltuin is allinnich foar it ruiljen fan planten.

KLEAN
krijgdekleertjes.nl | swopswop.nl | monluxe.com

Ruilje dyn klean mei in oar of lien dyn klean út. Sikest foar in spesjaal 
feest in fierstente djoere tas? Hier ien op monluxe.com!

Tekst: A
tsje de V

ries

Ek diele?

De oplossing is hiel simpel: diel it, 
lien it of hier it. Dit fenomeen neame 
wy de ‘sharing economy’, deeleconomie 
of dielekonomy yn gewoan Frysk. En 
it wurdt hieltyd hipper. Net sa nuver 
fansels, want it is goed foar it miljeu 
en foar de beurs! Yn Nederlân binne al 
hast hûndert websites dêrst dyn spul of 
tsjinsten oanbiede kinst. Se wurde brûkt 
troch tûzenen minsken. Sharing is the 
new buying, sa’t de Amerikanen sizze. 

 T
sj

ek
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iz
ze

 w
eb
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Ast ek liene, hiere, ruilje of krije kinst?
Wêrom keapje? 



Wêrom diest mei oan SjONG?
‘Omdat ik sjongen hiel leuk fyn. Ik 
bin gek op muzyk, ik bespylje ek 
trije ynstruminten: gitaar, piano en 
mûnharmoanika. Mar sjongen is 
miskien noch wol it leukst. Fia myn 
sjonglearaar hearde ik dat SjONG der 
wer oankaam. En myn sus hat ek alris 
meidien, ik wist dus al hoe leuk oft it is.’ 

Mei watfoar nûmer diest mei en 
wêrom dy?
Ik hie in Fryske tekst op it nûmer ‘You’ve 
got a friend’ fan Carole King. It wie hiel 
lestich om in nûmer te kiezen, mar doe’t 
ik de tekst fan dit nûmer lies, wist ik dat 
dit it wurde moast. It giet oer in echte 
freon. Tsjintwurdich, mei de sosjale 
media, liket it al gau as ha je in hiele 
soad freonen. Mar in like op Facebook is 
fansels net direkt in freon. It giet yn it 
libben om echte freonen.’  

Hast sels in Fryske tekst skreaun 
op ‘You’ve got a friend’? 
‘Ja, ik ha de tekst sels skreaun. It is in 
fertaling fan it orizjineel. Doe’t de tekst 
klear wie, ha ’k ‘m noch wol efkes goed 
kontrolearje litten op it Frysk.’ 

Dat swarte huodsje, dat is seker echt 
dyn hannelsmerk?

‘Ja, wol in bytsje. Ik ha ‘m hast altyd op. 
Foaral as ik optrede moat, draach ik ‘m 
graach. It is ek goed om as artyst wat 
werkenbers te hawwen. Op skoalle meie 
wy neat op ‘e holle hawwe. Dat is bale!’

 In soad oefene? 
‘Ja, in hiele soad. Ik ha my ein febrewaris 
opjûn foar SjONG en sûnt dy tiid ha ik it 
nûmer alle dagen wol in pear kear oefene. 
De timing fan it ferske is it lestichst, dêr 
moast ik dus echt goed op oefenje.’ 

Hoe gie dyn audysje? 
‘Wol prima. Thús giet it fansels altyd 
better, mar ik wie nei de tiid wol 
tefreden. It wie hiel spannend! Op dat 
momint moat it fansels goed gean. Ik 
wie dan ek hiel bliid doe’t ik hearde dat 
ik troch mocht nei de finale.’  

Wat fûnst fan de finaledei? 
‘Dat wie in machtige dei! It wie hiel 
gesellich mei de oare kandidaten en de 
workshop fan Raynaud Ritsma wie ek 
leuk. It wie krekt as wie ik de hiele dei 
oan it muzyk meitsjen mei freonen. De 

oare dielnimmers wienen de jûns fan-
sels myn tsjinstanner, mar dat wie net 
te merken. Wy hienen it gewoan hiel 
gesellich meielkoar.’

En doe wûnst ek noch! 
Koest it leauwe doe’t de sjuery de 
útslach bekend makke?

‘Nee! Ik tocht earst dit kloppet net. Ik 
wie sa ferrast! Myn hert makke in 
spronkje doe’t de sjuery myn namme 
útspruts. Nei de priisútrikking mocht ik 
myn optreden nochris dwaan. Doe’t dat 
klear wie, moast ik in bytsje gûle. Mar 
dat wie fan blydskip fansels!’   

En ek noch de tredde priis foar dyn 
sjongtekst . . .…
‘Ja, dêr wie ik ek hiel grutsk op. Dat 
betsjut dus dat ik ek wol in bytsje 
skriuwe kin. Ik wol no graach mear 
Fryske ferskes meitsje. Ik bin al mei ien 
begûn… SjONG hat my ynspirearre.’ 

En no? Ferneamd sjongeres wurde? 
‘Ja, dat soe hiel moai wêze!’

Tekst: M
arrit de Schiffart, byld: Pieter de V

ries
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In Fryske tekst op in besteand 

popnûmer skriuwe, audysje 

dwaan, skitterje yn de finale 

en dan ek nochris winne… 

Nynke Gijsen (13) út Heech 

die it. Sy wie yn april de grutte 

winneres fan SjONG en krige 

de Johan Bloem Bokaal. 

LinKk woe fansels alles witte 

fan dizze talintejacht.  

Muzykprizen
1. Nynke Gijsen, Bogerman Snits mei ‘Foar no en altyd’. 
 Orizjineel: ‘You’ve got a friend’ fan Carole King.
 
2. Kings of Diamonds, Drachtster Lyseum Drachten 
 mei ‘Ik bin it sêd’. Orizjineel: ‘I want it all’ fan Queen. 
 
3. Syta van der Pas en Marije Dijkstra, Liudger Burgum 
  mei ‘Mei ik dan by dy?’ Orizjineel: ‘Mag ik dan bij jou?’ 
 fan Claudia de Breij.

3. Jente Semplonius, Marne Kolleezje Boalsert mei 
 ‘Ingel mei blauwe eagen’. Orizjineel: ‘Angel in blue jeans’ 
 fan Train. 
 

 

Tekstprizen
1. Ilja Dijk, Liudger Raai Drachten, mei ‘Dizze Wrâld’.
 Tekst op it nûmer: ‘Beautiful’ fan Christina Aguilera.

2. No Music No Life, Marne Kolleezje Boalsert mei
 ‘Ik fiel my frij’. Tekst op it nûmer: ‘Counting Stars’ 
 fan OneRepublic.

3. Nynke Gijsen, Bogerman Snits mei ‘Foar no en altyd’
      Tekst op it nûmer: ‘You’ve got a friend’ fan Carole King.

YouTubepriis
Marije Brouwer, Friese Poort Snits, mei ‘Fyn dyn eigen wei’. 

Nynke

wint

DE WINNERS!                           SjONG 2015
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Der binne in protte apps en superleuke boeken 
te krijen om it paracord knopen yn ‘e macht te 
krijen. Mei bygelyks it boek 
Paracord en de app 
Stylin’ Paracord 
makkest yn no time 
echte keunst wurkjes!

In selsmakke skoalaginda mei foto’s fan dy en dyn freonen 
en famylje, in fet etui mei dyn namme derop of in 
bôletrompke mei in eigen foto of ûntwerp… Hoe koel is 
dat! By de Hema makkest no al dyn skoallespul sels. Sjoch 
mar ris op schoolartikelen.hema.nl en meitsje dyn eigen 
skoallespul. Sa giest nei de fakânsje hielendal hip en trendy 
‘back to school’!

Loomen is saaaaa 2014! Der is alwer in 
nije raazje foar de fanatike ‘knoop-it-
selser’: Paracord! Paracord is in 
fleurige koarde dat troch de struktuer 
en fleksibiliteit ge woan wei brûkt 
wurdt as parasjutetou. Mar 
tsjintwurdich knoopst der stoere 
earmbannen, rimen, kaai hingers 
(sleutelhangers) en noch folle mear 
aksessoires fan. Superleuk!

It is DE trend fan no en do silst 
dyn âlden der hiel bliid mei 
meitsje: opromje! De jongerein 
fan no lit neat mear slingerje en 
is supergoed organisearre, want 
opromje is hot! De trend komt út 
Japan. De skriuwster Marie Kondo sette 
dêr de trend mei har boek Opgeruimd!. Undertusken 
binne der oer de hiele wrâld mear as twa miljoen 
eksimplaren ferkocht en is opromjen in echte hype 
oan it wurden. De Nederlânske skriuwster Els Jacobs 
docht der noch in skepke boppe-op mei har boek Grip 
op de Chaos. Bisto gek op hippe boeken en kinst noch 
wol wat opromtips brûke? Dan binne dizze boeken 
echte musthaves! 

Witsto hokker ferneamde persoan de measte hits hat 
op Google? En hat de Mona Lisa wol of net wynbrauwen 
(wenkbrauwen)? En kinsto in tattoo sette litte op dyn 
tonge? Doch it spultsje ‘Nutteloze Weetjes’ mei dyn 

freonen en do hast in antwurd op al dizze 
fragen! Dit kaartspul giet oer alles watst net 

op skoalle learst. It hat mear as 300 
kranksinnige, bizarre en folslein nut-

teleaze fragen (dy’t wol hiel yn-
teressant binne!). De fragen 
binne leuk om oer nei te 

tinken, mar noch leuker is it 
pronkjen mei de antwurden. 
Dat wurdt dikke lol!

De perfekte simmerapp? Fizzer! In echte kaart ferstjoere fia de post hat noch nea sa maklik west. Mei Fizzer makkest fan de leukste fakânsjekykjes persoanlike kaarten. Dy fer-stjoerst yn in sucht fia de post nei al dyn famylje en freonen!  

It leukste skoallespul makkest sels!

Nutteleaze weetsjes

Fizzer

Knoop it yourself

SkoalleGadgets
Y

llustraasje: Lilo

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

It nije loomen... Paracord!

De nijste trend? Opromje!

Download de

Paracord App

Underweis sjoch ik
huppellammen en

dûnshazzen springen

frijende hjerringsliners 
pratende roeken yn
de skoalbeamtûken.

By it fytserek oan 
freonen g jin gebrek.

As de learaar aanst seit:

Dan helje ik hjoed gouden tsienen.

Ytsje Hettinga

191919
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DJ Hardwell is stim yn Minions   
DJ Hardwell, útroppen ta bêste DJ fan ‘e wrâld, mei himsels no ek stimakteur 
neame. De DJ sprekt yn de animaasjefilm Minions de stim yn fan Walter Nelson 
Jr. De film draait fan 1 july ôf yn de Nederlânske bioskopen en der binne folle mear 
BN’ers yn te hearren. Sa meitsje ek Barry Atsma, Isa Hoes, Chris Zegers, Levi van 
Kempen en Hans Klok diel út fan de stimmencast. Minions is in Amerikaanske 
3D-kompjûteranimaasjefilm. It is in ‘prequel’ nei de films Despicable Me en 
Despicable Me 2. Minions is dus kwa ferhaal eins de foargonger fan dizze films.

Makkers Frozen skuldich oan plagiaat?   
Disney is oanklage om de film Frozen. Skriuwster Muneefa Abdullah seit 
dat de film hiel bot liket op har ferhaal The Snow Princess. The Snow 
Princess giet oer in jonge prinses dy’t minsken yn iis feroarje kin. Neffens 
de skriuwster liket har prinses sa bot op de haadpersoan út Frozen, dat 
se in skeafergoeding easket. Hoefolle jild se presys ha wol is net bekend. 
Disney beweart dat Frozen makke is op in ferhaal fan de wrâldferneamde 
Deenske skriuwer Hans Christian Andersen: The Snow Queen.

Ien op de tsien Nederlanners hat Netflix    
Sa’n 900.000 Nederlanners hawwe in abonnemint op Netflix. Dêrmei is de 
Amerikaanske streamingfideotsjinst de populêrste fan Nederlân. Konkur rear-
jen de tsjinsten lykas Videoland Unlimited en NLziet skoare folle minder heech. 
In protte minsken sjogge ek noch films en searjes fia de tradisjonele manier, 
bygelyks fia de kabel. Foaral jongerein, ûnder de 20 jier, sjocht online nei fideo’s. 
Tolve- oant njoggentjinjierrigen sjogge bygelyks alle dagen sa’n 107 minuten nei 
online materiaal – lykas YouTube – op harren mobyltsje.  

Hearthstone no ek foar smartphones  
It populêre Warcraft-kaartspultsje Hearthstone kinst no ek op de 
mobile telefoan spylje. De game, dy’t al beskikber wie op iPad en 
Android-tablets, is der no ek foar iPhones en Android-smartphones. 
Hearthstone is ûnderdiel fan Heroes of Warcraft. Foar de telefoanfersy 
is de game op ‘e nij foarmjûn: de knoppen binne grutter en kaarten 
wurde ûnder it spyljen lyts yn ’e hoeke fan it skerm werjûn. De game is 
fergees te downloaden yn de App- en Play Store. Elk dy’t in spultsje 
Hearthstone útspilet, krijt fergees in classic card pack. 

Eigen game foar YouTuber PewDiePie  
Mei hast 36 miljoen folgers is PewDiePie de populêrste persoan op YouTube. Hy 
is foaral populêr wurden troch de filmkes wêryn’t er horrorgames beoardielet. 
PewDiePie krijt no syn eigen game. It spul komt PewDiePie: Legend of the Brofist te 
hjitten. Studio Outerminds makket de game, dy’t fan ‘t simmer útkomme moat, foar 
iOS en Android. In soarte fan cartooneske fersy fan PewDiePie hat de haadrol yn de 
game, ek syn partner CutiePie en de hûnen Edgar en Maya krije in rol. PewDiePie 
komt yn de game alderhande obstakels en fijannen tsjin, sa as pinguins, wolven en 
fallende iisblokken. Liket it dy ek wol wat? In eigen game? Dan moatst oan ‘e bak op 
YouTube dus!




