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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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Ha LinKk-lêzers,
It sit der wer op. Klear, oer, dien. De simmer is foarby. Ien treast: hjir is 
LinKk! LinKk is it ljocht tusken al dy tsjustere skoalboeken. En LinKk 
is – mar dat hiest fêst al yn ‘e gaten – Frysktalich. Anyway, dêr hiene wy 
it net oer. Wy hiene it oer de simmer. Spitich dat dy alwer foarby is. No 
moatst wer fol oan ‘e bak: húswurk, repetysjes en SO’s... Drok hear, en 
dat ek nochris op in nije skoalle! Neist al dy taken hast ek tiid nedich om 
te socializen, want do wolst op skoalle fansels ek wat freonen meitsje. 
Wol sa gesellich. Hast al leuke minsken kennen leard yn de earste 
wiken?? Dizze LinKk stiet yn it teken fan moetingen. Moetsje op side 
4 en 5 de DJ’s fan Lost ‘n Paradise. Lês oer Jelle B en Rimke en harren 
muzikale moeting. Oer online moetingen, moetingen yn Showbizz en 
oer jim earste moeting mei it Fak Frysk op it fuortset ûnderwiis.
Sa steane der noch folle mear artikels yn dizze earste LinKk dy’t linkt 
binne oan it tema ‘Minsken en moetingen’. 

Tenei lêsto dit tydskrift by it fak Frysk. Wy hoopje dat it in moaie 
ûnderbrekking is fan alle ‘saaie’ lessen. LinKk ek saai? Sis der wat fan! 
Wy binne te berikken fia Twitter (@linkkmagazine) of e-mail (linkk@
cedin.nl). Leuke ideeën foar artikels of oare suggestjes binne wolkom 
op de redaksje. Kom mar op! 

Hoi! 
Marrit de Schiffart en Anna Marije Bloem

Linkke sakenLinkke saken

Hoe hurd moatst wêze om de top te heljen? Dat is it ûnderwerp 

fan de nije Fryske dramasearje De Koers. Dizze dramasearje giet 

oer de jonge hurdfytser Sieger Keizer (17), dy’t op it punt stiet om 

syn earste profkontrakt te tekenjen. Sieger hat in soad talint, mar 

moat eins in stap ekstra sette yn de striid mei in konkurrint.

Kin dat troch noch hurder te trainen, of moat er egoïstysker en 

falsker wêze nei de oaren ta? Fansels binne der ek stimulearjende 

middels beskikber. De Koers, de nije skoaltelefyzjesearje by 

Omrop Fryslân, is ein dit jier te sjen op tv en ynternet.

Fryslân’s got foardraachtalint

Kinsto it? Fol passy en konsintraasje in gedicht foardrage op in grut poadium? Jou 

dy dan op foar FeRstival. FeRstival is de Fryske foardrachtswedstriid foar middelbere 

skoallen. De foarrondes binne op freedtemiddei 6 novimber yn De Stolp yn Snits. Op 

freedtemiddei 13 novimber binne der foarrondes yn De Lawei yn Drachten en Tivoli 

yn Ljouwert. De finale is op sneon 12 desimber yn it Posthuis 

Theater op It Hearrenfean. De oanfang is altyd 13.30 oere.

 
Om mei te dwaan kiest in gedicht út it boekje FeRsefariaasje 

2015. Dat boekje kinst krije fia dyn dosint Frysk. Hy of 

sy bestelt it fergees by Cedin/sintrum Meartaligens, tel. 

0880 200 300. Opjaan kin oant en mei freed 24 oktober 

by Jelle Bangma, j.bangma@cedin.nl. Yn dy opjefte moatte 

fermeld wurde: namme, kategory, wenplak en namme 

fan de skoalle. Doch mei en wy sjogge dy on stage! 

Sjoen yn Italië: beppe oan ’e kola!
Oeral op ’e wrâld wiene se dizze simmer wer te finen. De supermerken 
ferkochten de bekende kolafleskes mei nammen by de rûs. Mar dit fleske 
yn Italië wie wol hiel bysûnder, want ‘beppe’ hat dêr har eigen fleske! Mar 
by in fleske allinnich hold it net op. Beppe hat sels har eigen ‘Pizza Beppe’ 
en har eigen kroech: ‘Bar da Beppe’. Wy sizze: hippe beppe, jonguh! 

(tafallich is Beppe ek in jongesnamme yn Italië)

Nije skoaltelefyzjesearje

De Koers

folgje LinKk magazine online

‘Hè krammele… 

De knyntsjedagen binne wer oer.’ 
De knyntsjedagen binne dagen fan rêst en ûntspanning, 
fakânsje dus. Krammele betsjut soks as: Oh nee, jakkes. Jim 
kinne jim der grif wol wat by yntinke. Jim begripe dan ek 
fêst dat it hûntsje yn it kninepakje him noch wat ûngelokkich 
fielt. Mar cheer up, it is sa goed as seker superleuk op jim 
nije skoalle! En dy knyntsjedagen? Dy komme wol wer!

(boarne: Praat mar Frysk)
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Benijd nei de muzyk fan 
Lost ’n Paradise?

Op SoundCloud sette de 
jonges ynkoarten harren nije 
eigen nûmers, dy’t fergees 
te downloaden binne. 
Sjoch op www.soundcloud.com/
lostnparadise of op 
facebook.com/lostnparadiseofficial.

Fol konsintraasje steane Laurens Pleiter 
(18) en Justin van Galen (18) achter de 
DJ Booth te draaien, wylst Aaron Alves 
(19) it publyk as MC opjut. ‘Yooo, put 
your hands in the air!’, ropt er wylst de 
minsken begjinne te joeljen. Wa’t de trije 
DJ’s fan Lost ’n Paradise útnûget foar in 
feestje, wit seker dat it dak derôf giet.

Laurens, Aaron en Justin binne noch 
mar in jier mei syn trijen it DJ-trio Lost ’n 
Paradise. Mar no al draaie se op festivals 
en yn diskoteken. Sa stiene se dit jier op 
it festival Superflex op It Hearrenfean, 
draaiden se foar goed 900 minsken by de 
HockeyEvents yn de Brothers Bunnik en 
koest se sjen yn Fire Palace Ljouwert en 
TDF yn Berltsum. ‘Het gaat lekker’, laket 
Laurens.

Deasiik mar dochs draaie

It alderearste optreden fan de jonges 
wie novimber ferline jier, doe’t se draaie 
mochten as foarprogramma yn it News 
Café yn Grins. ‘Ik weet nog goed dat 
ik die dagen daarvoor doodziek was’, 
fertelt Laurens. ‘Maar ik wist één ding 

zeker: ik ga die avond draaien. Het was 
geweldig! Die eerste keer dat we daar 
met z’n drieën voor al die dansende 
mensen stonden, dat moment vergeet je 
nooit meer.’

Tiësto, Armin van Buuren, Hardwell, 
Afrojack: it binne allegearre Nederlânske 
DJ’s, dy’t wrâldferneamd binne. Mar 
allegearre binne se allinnich. Dochs 
kieze Laurens, Justin en Aaron der foar 
om mei syn trijen te draaien. Wêrom 
eins? ‘Vanwege de gezelligheid’, leit 
Justin út. ‘Wij hebben alle drie ook wel 
in ons uppie gedraaid, maar met z’n 
drieën is gewoon veel gezelliger. Je gaat 
met je matties op pad en maakt er met 
elkaar een vette show van. Dat is veel 
leuker dan in je eentje draaien.’ 

In perfekte taakferdieling

Boppedat kinne de jonges de taken 
no ek moai ferdiele, sadat se net 
alles allinnich hoege te dwaan. Sa 

ûnderhâldt Aaron de kontakten en 
regelet de optredens. Justin is de man 
fan de nije nûmers yn de studio en 
Laurens docht de mixing en mastering 
fan de nûmers. ‘Zo hebben we ieder 
ons eigen ding, waar we goed in zijn’, 
knikt Justin.

Fansels moat der ek folop oerlein 
wurde, want ast mei syn trijen 
draaist, is it handich om te witten 
wat de oaren krekt dogge en wolle. 
Aaron: ‘We spreken geregeld af in 
Leeuwarden, omdat we hier allemaal 
op school zitten. Dan overleggen we 
over een optreden en welke nummers 

we draaien. Maar ook via Skype en 
WhatsApp hebben we dagelijks contact 
en via Dropbox wisselen we eenvoudig 
en snel nieuwe nummers uit.’ 

Noch lang gjin Wibi

Ek thús binne se allegearre fanatyk 
mei muzyk dwaande. Laurens docht 
de oplieding Artiest Sounddesign op it 
Friesland College yn Ljouwert. ‘Ik richt 
me vooral op de technische kant van 
de muziek, maar heb ook al een beetje 
leren pianospelen. Dat is dan weer 
handig voor het bedenken van nieuwe 
melodieën voor onze eigen nummers. 
Maar eerlijk is eerlijk: ik ben nog lang 
geen Wibi Soerjadi’, laket er.

Gelokkich hat Justin net stilsitten yn 
de studio, want ynkoarten komt der wer 

in oantal nije nûmers út. Dizze tracks 
set Lost ’n Paradise op SoundCloud, 
dêr’t se fergees te downloaden binne. 
‘Zo hopen we dat mensen ons horen 

en over ons gaan praten’, leit Aaron út. 
‘Doel is dat we op die manier opgepikt 
worden door een label.’ Want wa’t in 
label hat, kin him profesjoneler talizze 
op de muzyk, witte de jonges. ‘Met 
een goed label kun je echt wat gaan 
verdienen’, knypeaget Aaron. 

De grutte DJ-dream

De grutte DJ-dream fan de jonges? 
‘Draaien in Las Vegas’, antwurdzje se 
yn koar. Mar oant it safier is, hoopje se 
takom jier yn elk gefal Fryslân en de 
rest fan Nederlân plat te draaien. Lost 
’n Paradise draait lekker troch!

Lost ’n Paradise
draait lekker troch!
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Klip
Kenny sjongt dat er yn Parys is en om 

him hinne sjocht er moaie Françaises 

rinnen. Ien famke yn it bysûnder lûkt 

syn oandacht en hy stapt op har ôf. 

Hy begjint yn it Frânsk tsjin har te 

praten, mar it docht bliken dat sy ek 

Néerlandaise is en mar un petit peu 

(in lyts bytsje) Frânsk praat. Komt dat 

efkes goed út, want Kenny B set mei syn 

refrein útein: ‘Praat Nederlands met me, 

even Nederlands met me’. Want sa no en 

dan is it sa fijn om lekker even yn dyn 

eigen taal mei ien te praten…

Parody
Mar sûnt it nûmer yn maart dit jier 

útkaam, kaam der hast alle wiken 

in parody fan it ferske op YouTube. 

Want ja, neist it Nederlânsk wurde 

der yn Nederlân noch hûnderten oare 

talen en dialekten sprutsen. It ABN, 

it Algemeen Beschaafd Nederlands, 

soe de algemiene taal fan ús lân wêze 

moatte, mar yn ‘e praktyk praat minder 

as 10 prosint ABN. De oare 90 prosint 

sprekt in dialekt of in oare taal. Reden 

genôch om fan ‘Praat Nederlands met 

me’ in hiel soad oare ferzjes te meitsjen.

Praat... met me!
De earste parody waard Praat Amster

dams met me fan Ponkers. Yn dit klipke 

sprekt in Amsterdammer by it Sintraal 

Stasjon in moaie jonge frou oan dy’t 

út Rotterdam blykt te kommen. Dat 

rint net hielendal goed ôf, om’t de twa 

stêden net de bêste freonen binne. 

Dêrop slacht Rotterdam werom mei 

in koarte reaksje en hat dêrmei straal 

de gek mei Amsterdam. Nei dy earste 

twa parodyen giet it echt los. Al gau 

komt der in Lul Haags met me, Praat 

Westlands met me, Praat Marokkaans 

met me, Proat toch Grunnegs met mie, 

Kom naar Almere met me en fansels …

Praat mar Frysk mei my
Tusken al dy ferskillende ferzjes koe 

fansels in Fryske net útbliuwe. Dêrom 

waard Jelle B ynskeakele om syn Frysk 

famke ta te sjongen yn de ‘moaiste 

taal op ierde’. En dat famke wie net ien 

minder as Rimke fan Boer Zoekt Vrouw. 

Dat wiene yngrediïnten foar sukses! Yn 

no time waard it klipke op ferskillende 

social media mear as 150.000 kear 

besjoen. Ek makken de Doelleazen in 

ferzje dy’t hast 70.000 kear besjoen 

waard. 

Rimke 
‘It wie in hiele ferrassing doe’t 

se my fregen foar de klip. 

Mar ik fûn it superleuk om te 

dwaan en om mei te meitsjen. 

It is echt grappich om te sjen 

hoe’t sa’n klip filme wurdt. 

De gearwurking mei Jelle B 

wie geweldich. Wy hawwe hiel 

wat ôf lake dy dei. Boppedat 

wie it ek hiel gesellich om in 

trûbadoer yn ’e kapsalon te 

hawwen. Dat fûnen de klanten 

ek. De klip is nammentlik 

opnaam by MetzStyle kapsalon 

yn Wommels, dêr’t ik wurkje, 

en op it fjildsje yn it doarp. 

Dat it filmke sa faak besjoen 

is, wie boppe ferwachting foar 

my. Ik haw ek sa’n soad positive 

reaksjes krigen. It wie in feestje 

om hjir oan mei te wurkjen!’ 

It wie in kneiter fan in hit, 

‘Parijs’ fan de Surinaamsk-

Nederlânske Kenny B. 

Want wa ken it nûmer net? 

Jong en âld sjongt it mei. 

It ferske fan Kenny B 

waard dan ek yn no-time 

superpopulêr…

Praat mar Frysk 

Jelle B en Rimke!
mei

Op dizze side fynst alles oer boeken. De 

alderspiksplinternijste titels of de bestsellers 

fan Lêze foar de List (www.lezenvoordelijst.nl). 

De iene kear in gearfetting fan 140 tekens, de 

oare kear in ynterviewke mei in haadrolspiler, 

of de grutste geheimen fan in skriuwer, 

resinsjes fan oare jongerein, tips foar oare 

boeken; allegear te finen op dizze side.

Lês
no!

Swalk | 11-20 septimber
De Boekenweek, dêr hast grif wol ris 
fan heard. Yn de boekhannel krijst dan 
in wike yn maart in boek fan in grut 
skriuwer fergees by oankeap fan in oar 
boek. En mei dat boekenweekgeschenk 
kinst dan ek noch ris in dei fergees mei 
de trein. Reizgje mei in boek, dat skeelt 
sinten. En mei dy sinten kinst lekker te 
shoppen en op wei nei hûs chille mei dyn 
boek yn ’e trein. Wy sizze: goeie deal!

Feest foar Frysk
No, sa’n feestje ha wy fansels ek spesjaal 
foar it Fryske boek: Swalk. Wat seiste? 
Ja, Swalk, sa hjit it. Want in swalker 
is in ‘zwerver’. De Fryske kultuer en 
literatuer sil dus hast tsien dagen troch 
Fryslân op toernee. En om’t de minsken 
fan it Fryske boek eartiids mei kroaden 
fol boeken by de doarren del swalken. 
Echt, gjin grap! Nije boeken ferkeapje út 
in kroade by minsken oan ’e doar. Aparte 
lju, dy Friezen. ;-)

Fryske Bommel
Anyway, fan 11 oant en mei 20 septimber 
krijst yn de boekhannel by oankeap 
fan Fryske boeken in Fryske Bommel 
(stripboek) kado. En der wurdt op mear 
as tsien plakken foarlêzen, muzyk 
makke, toanielspile ensafuorthinne. 
Dat klinkt as in feestje en dat is it ek! 
En fansels kinne wy yn Fryslân net 
achterbliuwe en meist mei dat boek ek in 
dei fergees mei trein en bus yn Fryslân 
en Grins! Dus, set ’m yn dyn (digitale) 
aginda! 20 septimber fergees mei de 
trein asto de grutske eigener fan in 
Bommelboek bist! Ja, of…

Spesjaal foar dy
Wy hawwe noch mear goed nijs foar dy, 
want Swalk hat ek in spesjaal boek foar 
dy! Foar jongeren is der nammentlik it 
aksjeboek Dy iene foto. Foar noch gjin 5 
euro hellest it by de boekhannel. Fansels 
meist mei dat boek op 20 septimber ek 
fergees mei de trein. Nei Grins bygelyks, 

want dêr krijst ek noch ris koarting op 
it Stripmuseum! It liket alle dagen wol 
feest mei it Frysk…

Dy iene foto
It titelferhaal, Dy iene foto, fan Jelle 
Bangma, giet oer Gert dy’t fan syn pake 
it fotografearjen leart en mear fêstleit 
as wat de bedoeling is. Yn in oar ferhaal, 
De Bildtske Robinson Crusoë, krûpt 
Hein Jaap Hilarides yn de hûd fan Jan 
Cornelisz Femmes, dy’t yn 1610 foar in 
weddenskip in jier op it Waad sit. Der 
steane noch folle mear ferhalen yn, fan 
Caja Cazemier, Auck Peanstra en Gerrit 
Hoekstra bygelyks. Handich, sokke 
koarte ferhalen, want kinst moai sjen 
fan wa’tst mear lêze wolst. It aksjeboek 
is oant en mei ein septimber foar € 4,95 
te keap yn de boekhannel. Dêrnei kostet 
it € 12,50.
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Koart ferhaalKoart ferhaal

Moarns healwei sânen giet de wekkerradio. 
Margreet draait har om en slacht om har hinne yn 
’e hoop dat har hân by de ‘alarm off’-knop útkomme 
sil. 
‘In nije dei…’, heart se har mem fleurich sizzen, 
wylst dy oer de boeken en de klean hinne stapt en 
de gerdinen iepenskoot. ‘Dyn beurt om de tafel 
klear te meitsjen’, heart Margreet har noch sizzen. 
Ek dat noch… as soe ik it net drok genôch ha 
moarns. Ik moat earst noch wekker wurde, klean 
útkieze, hier útkjimme, gymklean sykje, tas 
ynpakke en no ék noch tafel klearmeitsje. Ik kin 
better lizzen bliuwe en in nije dei útsykje, tinkt 
Margreet, mar se skoot fan ’t bêd. It duorret net 
lang foar’t se ûnder is. Se set de boardsjes en 
teekopkes op ’e tafel, wylst har broerke de hûn te 
iten jout.
‘Jimme moatte eefkes in fersnelling heger, jonges’, 
fiteret har mem har oan. ‘Opsjitte Margreet, oer 
tweintich minuten steane de oaren op dy te 
wachtsjen.’

‘Waar bleef je nou?’ freget Nora as Margreet 
oansjitten komt. 
‘Wat bedoel je?’ freget Margreet ûnskuldich. Ja, 
duh… dat se te let is, wit se ek wol mar dy rottige 
skoalbel giet pas tweintich oer achten. ‘Gewoan in 
bytsje trochfytse’, seit se en sprint foarút. 
De oare twa skowe der achteroan. 
‘Jij bent altijd te laat’, falt Lonneke Nora by. ‘En het 
waait ook nog hartstikke hard. Als we te laat 
komen…’ Lonneke makket har sin net ôf. 
Jim kinne better seure as fytse, tinkt Margreet, 
mar se seit neat. It waait wol wynkrêft seis en it 
miggelet ek noch. Nei in pear kilometer komme se 
by de Smelle Wei dêr’t in pear pleatsen oan steane. 
De boeren dogge wakker har bêst om de mais sa 
gau mooglik fan it lân te krijen. 
‘Getferderrie!’ ropt Nora. ‘Wat een drek komt er 
van die vieze tractors. Moet je kijken!’ Fansels, dat 
hienen de oaren ek al sjoen. Alle trije konsintrearje 
se har op de dyk en glibberje fierder. 
‘De modder komt tusken it tsjil en it spatboerd’, seit 
Margreet. Eins mear tsjin harsels as tsjin de oaren. 
‘Ik kom ook niet meer vooruit’, krimmenearret 

Nora, mar ûnderwilens hellet se Margreet yn. 
Lonneke hat ek muoite om de fyts op ‘e dyk te 
hâlden. 
‘Dit is hartstikke gevaarlijk’, seit Lonneke mei in 
lyts stimke. Dêrnei klinkt in gjalp en fljocht 
Margreet mei de fyts ûnderút. Mei in doffe klap 
komt se yn ‘e berm del. 
‘Krammele, moatst ris sjen! Myn hiele fyts sit 
ûnder de drek!’ Margreet ynspektearret har fyts 
en rêchtas mei boeken. 
Nora is omkeard en komt oanfytsen. ‘En je kleren 
ook’, seit se. ‘Je ziet er niet uit!’ 
Margreet kin it wol útraze fan lilkens mar lit har 
net kenne. Sy is dochs stoerder as dizze twa 
teemûtsen? 
‘Wat makket it út’, seit se flink. ‘Fyts mar troch.’ De 
fammen sette wer ôf en skowe fierder yn ‘e wyn op. 
Yn ‘e fierte komt in blauwe auto oanriden. 
‘Auto’, ropt Margreet nei de oaren. ‘Pas op!’ Mar de 
fammen lykje har net te hearren. Fan achteren 
komt de auto oanstowen, makket in gisel om har 
hinne en rydt fierder. 
‘Shit!’ Foar de twadde kear leit se op ‘e drekdyk. 
‘Help even’, ropt se nei foaren. Margreet sjocht dat 
de fammen ûnwillich de hollen omdraaie en 
trochfytse. Dweiltrochwiet en ûnder de modder 
stiet se dêr allinne mei in fyts dy’t net mear foar- of 
achterút wol. De rein komt no mei bakken út ’e loft. 
Se krijt it stjoer beet, hiset de boeketas wer teplak 
en begjint te triuwen. Blinder, tinkt se, my krije se 
der net ûnder. Mar it duorret mar even of se smyt 
de fyts del en brult it út.
‘De oaren binne fuort, myn boeken binne wiet en ik 
sit ûnder de drek’, snokkeret se troch har nije 
mobyltsje tsjin har mem. ‘Och leave’, seit dy. ‘Wêr 
bist? Ik pak wol skjinne klean en skuon byinoar en 
riid nei dy ta.’

Noch foar de bel binne alle trije op skoalle. 
‘Waar bleef je nou?’ snibbet Nora tsjin Margreet. 
‘Wel even doorgeven hè, wanneer je afhaakt!’ giet 
Lonneke der oerhinne. 
Margreet sjocht de fammen eefkes oan en seit: 
‘Mar ik wie earst!’ Dan stapt se mei in brede laits de 
kantine yn. 

Foarby
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De grutte simmerhit Somebody fea-
turing rapper Jeremih waard wrâldwiid 
in hit. Natalie har nije single Around the 
World mei rapper Fetty Wap skoart ek 
goed en komt noch hieltyd heger yn ’e 
hitlisten te stean. En dat moaie wyfke 
mei dy bosk krollen, wêr soe se wei 
komme? Amearika? Haha, nee echt net! 
Gewoan út Nederlân! Echt wier! Yn 
1988 waard se berne yn Amsterdam. 
Har âlders komme út Suriname. As 
famke koe se mar net stilsitte, Natalie 
song en dûnse alle dagen. Har mem 
stjoerde har dan ek nei de Dûnsakademy 
fan Lucia Marthas. Op de oplieding sei 
se hieltyd: ‘As ik myn diploma ha, dan 
gean ik nei Amearika.’ En wat barde 
der? Har diploma wie noch mar krékt 
binnen en jawol, Natalie stapte op it 
fleantúch en ferhuze nei Los Angeles. 
Dat wie net maklik, se hie net in soad 
jild en om oan in baantsje te kommen 
yn ‘e dûns- en muzykwrâld foel net ta. 
Har âlders seinen tsjin har: ‘Meist oars 
wol wer thúskomme.’ Mar dat woe se 
net. Sy hie in doel foar eagen en dat 
moast slagje. Doe’t se dûnsje mocht yn 
in klip fan Florida, begûn it baltsje te 
rôljen. Yntusken hat se twa hits makke! 
Go girl!

De wrâld fan showbizzzz is ien dy’t hast net by te hâlden is. De 
knappe en talintfolle sjongers, sjongeressen, akteurs en aktrises 
treffe inoar op hiel wat feestjes. Net gek fansels dat der by dy 
moetingen ek nije steltsjes ûntsteane. En sa’t it giet yn de 
rollercoaster fan showbiz: it is oan en it is wer út… 

Moetsje 
Natalie
La Rose

Ja, net foar de earste kear, mar Steve-O wie wer grut yn 
it nijs om syn lêste gefaarlike stunt. De Jackass stjer 
klom op in hyskraan om te protestearjen tsjin SeaWorld. 
SeaWorld is it Amerikaanske Dolfinarium en is nochal 
yn opspraak sûnt de dokumintêre Blackfish. Dêryn is te 
sjen dat orka’s min behannele wurde, psychyske 
problemen krije en dêrom ynstrukteurs oanfalle of sels 
deabite. Steve-O woe oandacht freegje foar it probleem, 
dêrom klom er tsientallen meters de loft yn en blaasde 
er dêr in plestik orka op. Undertusken stiene de 

brânwacht en de plysje ûnwittend klear mei sa’n 80 man en in luchtkessen. 
Om ‘de man op ‘e kraan te rêden fan syn selsmoard-aksje’. Wat hielendal net 
sa wie dus. Sy koene der net om laitsje. ‘Der binne oare minsken dy’t ús nedich 
hawwe. Net sa’n clown dy’t in rare stunt úthellet foar oandacht.’ Nei in 
boarchsom fan 5000 dollar kaam Steve-O wer frij.

Op YouTube stiet in nûmer fan de Sineeske boyband 
Flowers. It ferske hat eksakt deselde melody as Heyah 
Mama fan K3. It ferske fan de trije fammen is yn alles 
itselde, allinnich binne de wurden yn it Sineesk. In 
gefaltsje fan ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’!? 
Komponist Miguel Wiels: ‘Hjir is sprake fan plagiaat 
dêr’t gjinien om hinne kin. Ien brocht my fia Twitter op 
’e hichte fan de Sineeske ferzje. Ik koe myn earen net 
leauwe. Hoe kin in mins sa sûnder skamte in nûmer 
jatte? Wy moatte wol aksje ûndernimme.’ Dat sil wol 
lestich wurde, want yntusken bestiet de boyband net 
mear. En tsjin sa’n grutmacht as Sina is ús lytse lantsje al 
gau machteleas. Miguel: ‘Stelle mei net. Mar litte we 
earlik wêze, Sinezen hawwe wol smaak. Ik haw altyd sein 
dat Heyah Mama in wrâldhit is. Net ien wol my leauwe. 
Miskien dat it der op dizze wize nochris fan komt.’ 
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 Taylor Swift & Calvin Harris

 Kim Kardashian & Kanye West

 Demi Lovato & Wilmer Valderrama

 Lady Gaga & Taylor Kinney

 Becky G & Austin Mahone

 Iggy Azalea & Nick Young

Instagram

Gallery

01.

02.

03.

04.

05.

06.Zayn Malik & Perrie Edwards
Perrie en Zayn wienen in spantsje om jaloersk op te wurden. Op social media 
knalde harren ferealens hast fan it skerm. Alle dagen ferskynden op Instagram wol 
foto’s fan it stel. Se wiene sels sûnt 2013 ferloofd en hiene in moai houliksfeest yn 
it foarútsjoch. Mar Zayn hat it out of the blue útmakke. Neffens People Magazine 
lit er Perrie mei in brutsen hert sitte.

Is de ferlieding dan dochs te grut ast wrâldferneamd bist? Lokkich binne der ek in 
hiel soad spantsjes dy’t noch wol lokkich mei inoar binne.

Fet oan! 
Ed Sheeran & 
Nicole Sherzinger
Wát?? Dat is echt in komby dy’t wy noait sels 
betinke koenen. De seksy Pussycat Doll-
sjongeres mei countryboy Ed. Wol hiel 
ferrassend, eins ferrassend leuk! Opposites 
attract sizze se wol. Ach, en mocht it útgean, 
dan leveret dat fêst wer in pear prachtige songs 
(fan leafdesfertriet) op!

LinKke 
Leafdes 
Moetingen

Steve-O moetet de plysje

Moatst Sjen?

Heyah Mama fan K3 yn Sina?

•   De nijste klip fan Kenny B. Nei Parijs is hjir de nijste 
hearlike simmerklip No Spang! Maak je niet druk, no 
spang, het leven is zo mooi!

•  Bad Blood fan Taylor Swift en Kendrick Lamar. Taylor 
Swift is echt fan alle merken thús. Yn dizze klip is se 
in bad girl mei bad blood. Stoere klip!

•  Yn de nijste klip fan Silentó Watch Me hat hy in hiel 
soad fans frege om filmkes op te nimmen fan alle 
dance moves dy’t se útfiere. De ‘soldier’, de ‘superman’, 
‘dove’ en ‘bop’. No noch út ‘e holle leare en fet de blits 
meitsje op it skoalfeest!

Fet út!
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Matthijs van der Wal (15) út
Haskerdiken sylt sûnt dit jier op it 
skûtsje fan Gerben van Manen fan It 
Hearrenfean. Al santjin kear waard dit 
100-jierrige skûtsje SKS-kampioen. ‘Ik 
vind het een eer om hierop te zeilen’, 
fertelt Matthijs. ‘Ik ben wel eens op 
zeilkamp geweest en ook in de vakanties 
zeilen we regelmatig met een valkje. 
Toen er een nieuwe skûtsjebemanning 
werd gezocht, heeft mijn vader mijn 
naam genoemd en werd ik uiteindelijk 
gevraagd.’

Matthijs is ‘ketelbinkie’ en tidens it 
silen sit hy yn ’e roef. Dat wie earder de 
wenkeamer fan in skippersgesin. ‘Vorig 
jaar ben ik naar het Skûtsjemuseum 
in Earnewâld geweest. Daar ligt een 
skûtsje dat is ingericht zoals het destijds 

was. Daardoor kan ik me wel een beeld 
vormen hoe het geweest moet zijn.’

Wat docht in ‘ketelbinkie’ eins? ‘Ik moet 
de roef netjes houden, ervoor zorgen dat 
de bemanning tijdens de wedstrijd water 
krijgt en de ‘schoot’ binnenhalen.’ In 
moai plakje op it achterdek. ‘Ik hoor alles 
wat de schipper zegt, ik zie wat iedereen 
doet en daarvan probeer ik te leren.’ 
Nei dizze funksje wol Matthijs peiler 
wurde en letter swurdeman.

Yn syn earste jier hat Matthijs al hiel 
wat meimakke. Sa is hy tidens in 
jubileumwedstriid op de Langwarder 
Wielen omslein. ‘Dat ging heel langzaam. 
Toen we op het ‘dode punt’ hingen, zei de 
schipper al dat het misging. Ik schrok wel 
toen we echt omgingen, want mijn vader 
zeilde ook mee en zat bij het zwaard aan 
de lage kant. Gelukkig had hij niks. Zelf 
kon ik ook op tijd uit de roef klimmen.’

It hichtepunt fan it seizoen is it SKS-
kam pioenskip. It Fean wûn op it thús-
wetter by Terherne. ‘Dat was écht een hele 
belevenis. Het was de eerste overwinning 
voor onze schipper Alco Reijenga en dat 
was heel emotioneel. Prachtig om van zó 
dichtbij mee te maken.’ 

Skûtsjesilen is in teamsport wêrby’t 
jong en âld gearwurkje. ‘Bovendien 
vind ik de historie wel interessant. 
Ik heb er al eens een werkstuk over 
gemaakt. Het zou mooi zijn wanneer 
meer jongeren hierover leren.’ Nei it 
VMBO wol Matthijs Maritime Technyk 
folgje om dan úteinlik nei de Hegere 
Seefeartskoalle op Skylge te kinnen. 

Maureen Poiesz (16) út Snits 
moat by it fierljeppen besykje om it 
wetter te mijen. Mei in flugge oanrin, 
in goede ynsprong, in hege klim en in 
flinke útsprong besykje de fierljeppers 
sa fier as mooglik yn it sânbêd te lânjen. 
‘Ik bin fjouwer jier lyn begûn, om’t ik 
neist it turnjen noch wol wat oars dwaan 
woe’, fertelt Maureen. ‘Ik fûn it daliks 
superleuk.’

Fierljeppen is in Fryske sport dy’t 
ûntstean is út it ljipaaisykjen, wêrby’t 
mei in polsstôk oer sleatsjes sprongen 
wurdt. ‘Ik haw in kear in presintaasje 
hâlden, dêrtroch kaam ik in soad oer de 
achtergrûn fan it fierljeppen te witten.’ 

It is gjin Olympyske sport, lykas turnjen. 
Maureen: ‘Ik fyn in net slim dat it in 
lytse sport is. No kin ik goed yn ’e gaten 
hâlde wat myn ‘konkurrinten’ dogge.’ 

In soad Fryske ljeppers fine de Fryske 
titel wichtiger as de Nederlânske. Dit jier 
wie by it FK yn Winsum foar it earst in 
‘famkes-kategory’. Troch in finalesprong 
fan 15.18 meter wist Maureen dizze foar 
it earst yn de histoarje te winnen. ‘Dat 
is sa super gaaf, want myn namme komt 
no as earste op dy beker te stean!’ 

Nei de HAVO oan it Bogerman yn 
Snits sil Maureen nei it CIOS op It 
Fean. ‘Ik fyn it leuk om nije dingen te 
learen rjochting sûnens, fysioterapy of 
personal coaching.’ Se bliuwt ek aktyf 
by de Fierljepferiening Drylts e.o. want 
der is noch genôch dat se berikke wol. 
‘Ik wol graach mei oaren fan myn leeftiid 
springen bliuwe. Ik bin no 16, dus ik wol 
dy 16 meter springe.’

‘Myn persoanlik rekôr stiet op 15.36 
meter en it is mooglik om dat dit jier noch 
te ferbetterjen. Om’t ik no gemiddeld 
hieltyd fierder spring, ferbetterje ik 
ek myn klassemint.’ Fierljeppen is foar 
elkenien dy’t wol fan in bytsje útdaging 
hâldt. ‘En do hoechst echt net altyd by de 
bêsten te hearren om it leuk te hawwen. 
De sfear is altyd prima en elkenien kin 
goed mei elkoar opsjitte.’

Belibje 
Fryske Sporten!

Mear witte?  

www.skutsjesilen.nl

www.fierljeppenfriesland.nl

Dizze simmer stiene de 

Fryske sporten wer folop 

yn ‘e skynwerpers. Yn 

septimber lansearret Sport 

Fryslân de website ‘Fryske 

sport yn dyn klasse’ sadat 

basisskoallelearlingen 

ûntdekke kinne dat Fryske 

sporten leuk en hip binne. 

Ek it fuortset ûnderwiis 

ken beoefeners fan Fryske 

sporten. Yn dizze LinKk 

fertelle twa sporters 

entûsjast oer hoe’t hja 

sport belibje. Want ast 

yn ’e kunde kommen bist 

mei in Fryske sport, silst 

it noait wer ferjitte!



Bas van de Belt
Bakkefean – 13 jier

Ik bin it mei de stelling iens, want 
it is dom om minsken dy’tst 
net kenst online as freon 
ta te foegjen. It kin wêze 
dat dyjinge in profylfoto 
hat fan immen mei 
deselde leeftiid as dy, 
mar yn werklikheid in 
folle âlder persoan is. 
Miskien wol dyjinge dy 
wol brûke of bedriigje. 
Dêrom fyn ik it ûnnoazel 
om minsken dy’tst net 
kenst as freon ta te foegjen op 
sosjale media. 

Tasalie Marhi
Haulerwyk – 14 jier

Dêr bin ik it net mei iens. Do kinst 
echt wol freonen wurde mei ûn-
bekenden op ynternet. Moatst 
allinne foarsichtich wêze mei it 
stjoeren fan rare foto’s fan dysels. 
Fierder soe ik ek dyn adres net 
jaan oan minsken dy’tst net kenst. 
Ast it net fertroust, kinst ek Face-
Time of Skype mei dyjinge. Dan 
witst fuort oft immen echt is en him 
net as immen foardocht dy’t er net is.
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Gean noait mei in frjemd mei. Dy regel hasto 

fêst ek meikrigen fan dyn heit en mem. Mar jildt 

dat ek online? Dat frege LinKk oan learlingen 

fan CSG Liudger Waskemar. Sy reagearren 

op dizze stelling. Mei wa bisto it iens? 

CATFISH
Do bist mei de holle yn ’e wolken en do kinst allinnich noch mar oan 
ien persoan tinke… Krijst gjin hap troch de kiel en nachts kinst mar 
min sliepe. Superyrritant eins. En noch yrritanter: do hast dyn grutte 
leafde noch NEA yn it echt sjoen!

Te moai om wier te wêzen?
Oeren oanien chatte, bespotlik lange mails stjoere. Dat is echte 
ynternetleafde. Sa’n knappe jonge, sa’n moaie chick, sokke leave 
wurden. Te moai om wier te wêzen... Hiel soms fregest dy ôf oft it eins 
wol echt wier is. Want is de persoan wol wa’t er seit dat er is? 

Nev & Max
Nev Schulman tocht ek syn wiere leafde fûn te hawwen. Mar nei 
skoften kontakt die bliken dat syn grutte leafde in âldere frou wie 
dy’t hielendal net syn type wie. Hy wie der hielendal fan ôf. Freonen 
fan him makken der foar in skoalopdracht in koarte dokumintêre oer. 
Dy doku waard sa’n sukses dat Nev en freon Max mei it konsept nei 
MTV giene. Undertusken is it ien fan de populêrste programma’s fan 
MTV wurden en binne alle ôfleveringen super spannend, sa no en dan 
kompleet idioat, hjir en dêr hiel grappich, mar foaral ferrassend. Want 
wêrom docht ien soks? 

Nijsgjirrich wurden? De nijste ôfleveringen fan seizoen 4 binne no op 
telefyzje te sjen!

Matthijs Oedzes
Bakkefean – 13 jier

Ik bin it der net mei iens. Ik ha sels 
in Playstation 4 en dêrmei praat 

ik ek mei minsken dy’t ik net 
ken oer priveesaken. Ik ha 

bygelyks immen moete 
yn in game. Ik kaam 
der al gau achter dat 
hy Nederlânsk prate. 
Sûnt dy tiid game wy in 
soad tegearre. It is in freon 
fan my wurden. Wy hawwe 

allinne kontakt fia de Playstation 4. 

Geerd van Selm
Waskemar – 13 jier

Ja, it is ûnferstannich om online 
befreone te wurden mei frjemde 

minsken. Ik soe oanriede 
om ûnbekenden net te 

akseptearjen as freon, 
ek al sjogge se der noch 
sa betrouber út. It kin 
yn werklikheid in oar 
minske wêze as op de 
profylfoto. It kinne âldere 

minsken wêze, pedofilen of 
oare rare types. Fan it kontakt mei 

harren kinst dyn hiele libben lêst hawwe.

Tim Joosse
Donkerbroek – 14 jier

Ik bin it mei dizze stelling iens. Do witst 
noait wa’t der yn werklikheid achter dy 

kompjûter sit. Fansels, minsken dy’tst 
persoanlik kenst, kinst gewoan 

tafoegje, mar ûnbekenden is net 
sa snoad (slim). Ast pech hast sit 
der in pedofyl achter dy’t mei dy 
ôfprate wol. En ast noch mear 
pech hast, is dyn adres ek nochris 
sichtber foar elkenien en wit dy 

persoan dus ek wêr’tst wennest. 
Ik tink dat frjemden as freonen 

akseptearje net it meast yntelliginte 
is om te dwaan. 

Wêr brûke jongeren it ynternet foaral foar?
1. húswurk
2. ûntspanning
3. it sykjen fan ynformaasje
4. kommunikaasje
5.  it ûnderhâlden fan sosjaal kontakt 

mei freonen of ûnbekenden

Ynternettagong
Nederlân en de Skandinavyske lannen (lykas 
Sweden en Noarwegen) binne yn Europa 
koprinners as it giet om ynternettagong foar 
bern en jongeren. Sifers yn Nederlân:

• 6-10 jier à 83%
• 11-14 jier à 96%
• 15-17 jier à 100%
 

Negative ûnderfiningen
Yn lannen mei in heech ynternetgebrûk hawwe jongeren 
ek in gruttere kâns op negative ûnderfiningen. In wize om 
ferfelende gefolgen fan ynternetgebrûk tsjin te gean is it 
opbouwen fan feardichheden: hoe giest om mei gefaren?

WIFi-generaasje
Jongeren fan dizze generaasje wurde ek 
wol ‘digitale autochtonen’, ‘homo zappiens’ 
of ‘de WIFI-generatie’ neamd. 

Top 5 meast foarkommende online risiko’s:
1. cyberpesten
2.  it persoanlik moetsjen fan ûnbekenden 

dy’t online opdien binne
3.  it ûntfangen fan seksueel tinte boadskippen 

(sexting) en oare seksuele bylden
4.  it online publisearjen fan hiele 

persoanlike ynformaasje
5.  it sjen fan ekstreem gewelddiedige bylden

 (boarne; Livingstone en Haddon)

Op ynternet freonen 

wurde mei ûnbekenden 

is ûnferstannich.

ONLINE MOETINGEN 
EN GEFAREN

Online    moetingen
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Miskien hasto op ’e basisskoalle wolris Fryske les hân, sietsto op in 

trijetalige skoalle of miskien bist wol hielendal noait yn oanrekking 

kaam mei it Frysk. Mar no’sto op it fuortset ûnderwiis sitst, is it 

in fak lykas oare fakken. Neist dat it foaral super leuk is (want wa 

wurket no alle lessen mei hippe tydskriften, iPads en oare gave 

opdrachten?) is it ek nochris híél handich om Frysk te learen. 

It is bêst nuver, mar it Frysk hat eins 
allinnich mar foardielen. Neist dat 
wy allegear Nederlânsk prate, hawwe 
wy der mei it Frysk noch in taal by. 
En dan bist dus meartalich. En fan 
meartaligens krijst in linich ferstân, 
want der ûntsteane nije ferbiningen 

yn dyn brains en dêrmei kinsto 
flugger ferbannen lizze, wat fansels 
wer super handich is foar oare fakken. 
Ek befoarderet it de talige, sosjale en 
yntellektuele ûntwikkeling. En sa binne 
der noch folle mear foardielen!

No tinkst miskien: Leuk ferhaal, mar 
wat haw ik der fierder oan foar myn 
takomst?

•  75% fan de jongeren dy’t yn 
Fryslân wennet, bliuwt hjir 
letter ek. Grutte kâns dus 
dat dyn takomst yn Fryslân 
leit. En yn flink wat beroppen 
yn Fryslân hast it Frysk 
nedich. Lykas yn de soarch, it 
ûnderwiis, de sjoernalistyk, 
hoareka, toerisme, de sales.

•  Ut ûndersyk komt sels nei 
foaren datst earder oannaam 
wurdst by in bedriuw ast it 
Frysk behearskest. Dus in 
gruttere kâns op in baan, 
ek by de oerheid, gemeente, 
provinsje, polityk en bestjoer.

•  It Frysk is famylje fan it 
Nederlânsk, mar ek fan 
it Ingelsk en it Dútsk. It 
(oan)learen fan it Frysk is 
hielendal net sa dreech en 
kinst der dus ek in soad oan 
hawwe by oare taalfakken.

•  Lykas by Ingelsk. Want 
it Frysk hat in hiel soad 
eleminten fan it Ingelsk 
en hat boppedat in super 
grutte klankfoarried. 
Mei it Frysk is it better 
mooglik Ingelsk te learen 
en benammen ek oare talen 
omdat it Frysk in hiele protte 
fan dy ‘frjemde’ lûden hat.

•  Mar ek bûten Fryslân is it 
belangryk, want yn de wrâld 
giet it hieltyd faker oer 
meartaligens. Mear talen, 
mear takomst wurdt der faak 
sein. En hoe moai is it dat wy 
it Frysk der samar by krije? 
It is krekt in kadootsje!

•  No giet it fansels net 
allinnich mar om it learen 
fan in taal. De offisjele 
namme fan it fak is Fryske 
taal en kultuer. Dus dêrmei 
kinst tinke oan muzyk, 
teater, sport, toaniel, films, 
telefysjesearjes, skiednis, 
aktualiteiten. Dat makket 
in fak al in stik leuker!

Allinnich mar foardielen

Fan Pjut oant Professor!

As pjut (peuter) kinst al nei in trijetalige 
pjutteboartersplak. Dêrnei kinst 
nei in trijetalige basisskoalle, dan 
nei it trijetalich fuortset ûnderwiis, 
meartalige ferfolchoplieding en sels 
nei de meartalige universiteit. En dat 
allegearre mei it Frysk!

Searje36 op ’e iPad
It fak Frysk rint foarop op it gebiet fan 
digitaal lesjaan. Sa kinst al in jier lang 
folslein les krije op de iPad. De metoade 
hjit Searje36, is hielendal up to date, 
sjocht dyn opdrachten nei, sit fol mei 
filmkes, muzyk en games. Stik leuker as 
út in boek, dochs?

Demintens
Minsken dy’t twa- of mear-
talich binne, krije minder 
gau of pas letter lêst fan 
demintens as ientalige 
mins ken. De gemiddelde 
leeftiid foar demintens fan 
ientaligen leit op 71,4 jier 
en foar meartaligen op 75,5.

Multitaskers
Meartalige minsken kinne makliker 
switche tusken taken en binne dus goeie 
multytaskers, fersterkje mei meardere 
talen harren ûnthâld en kinne harren 
better konsintrearje op taken. En it is 
bewiisd dat meartalige minsken mear 
fertsjinje. Mar goed, jild makket net 
lokkich fansels.

Bern
Meartalige bern skoare high scores op 
ferskillende testen, binne faak goed yn 
it oplossen fan wiskundige problemen 
en oar abstrakt tinken, hawwe in posityf 
selsbyld, leare earder lêzen, hawwe in 
bettere konsintraasje en leare makliker 
oare talen.

Wêrom Frysk? Ik tink datst nei it 
lêzen fan dit artikel in aardich 

idee krigen hast wêrom 
jimme Frysk leare op skoalle. 
Konklúzje: Wêrom Frysk? 
Dêrom Frysk!

Wêrom Frysk!?

LÊS MAR MEI:

Huh! ECHT?
Goeie 

moarn
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Dit spul is net foar skiters… Doarsto en dyn freonen it oan? 
Jelle Belly Bean Boozled liket in hiel ûnskuldich spul 
wêrby’st in hiel soad snobbersguod ite meist. Mar wat as ien 
fan dy snoepkes nei stjonksokken smakket? Of nei kots? Dy 
kâns sit der seker yn by it spyljen fan Bean Boozled. 
Troch oan in rêd te draaien bepaalsto hokker kleur 
snobbersguod asto ite moatst. Mar oan it snoepke 
sels kinst net sjen oft dizze lekker of just super 
smoarch is. Haha, dat wurdt laitsjen!

Wat te dwaan mei 100 dagen? In hiel soad! It is in gigahit op 
Instagram, it 100 dagen projekt; #The100DaysProject. Wat 
hâldt it yn? Dat meist hielendal sels bepale. Mar der is ien 
betingst: do moatst it 100 dagen folhâlde. Foarbylden? 
Meitsje bygelyks alle dagen in tekening, skriuw in boek fan 
100 pagina’s, meitsje 100 foto’s, skriuw in ferske fan 100 
rigels lang. De mooglikheden binne sûnder ein. Dus gean 
de útdaging oan mei dyn freonen, betink in leuk idee en 
gean oan ’e slach! En dan moatte jim fansels jim 
projekt wol diele op Instagram en de hashtag 
#The100DaysProject brûke. En uh, ús witte 
litte, want wa wit komst wol yn ’e nije LinKk!

Wolsto alle mominten fan ‘e dei sjen 
kinne wêr’t dyn freonen en famylje 
binne en oarsom? Do witst wol, 

Gossip Girl Style? Dan is dizze app echt wat 
foar dy! Mei de Life360 app kinst Circles 
meitsje, dat is in freone- of famyljegroep. 

Fia GPS op in kaart kinst dêrnei presiis 
sjen wêr’t elkenien is. Dêrneist kinst 

binnen dy groep fergees mei elkoar 
chatte. En ast dyn telefoan kwyt bist 

of as er miskien wol stellen is? Dan 
kinne dyn freonen dyn telefoan 

folgje. Fet handich!

Ek superleuk, in foto challenge. Want binne dy 100 
dagen dy dochs wat oan ’e lange kant? Sykje dan op 
Pinterest op Photo Challenge. Dêr fynst in hiel soad 
te gekke foto-útdagingen wêrby’st bygelyks alle 
dagen, 30 dagen lang, in foto-opdracht krijst. Oh 
snap! 

Wolsto dizze te gekke Frysktalige 
Studio Stationery set winne? Dat kin! 

Meitsje in foto fan dizze LinKk, post ‘m 
op Instagram, tag en folgje @studiostationery en 
miskien bisto wol de lokkige winner fan dizze 4 
super gave en handige notysjeblokken. Sukses!

Minsken & MoetingenGadgets
Tekst: Jurjen van der M

eer, yllustraasje: Lilo

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

Life360

Foto Challenge

De measten fan jim hawwe 

Instagram al op ’e telefoan of 

tablet. Hast ‘m noch net? 

It is ien fan de fluchst 

groeiende sosjale media en 

superleuk. Downloade dus.

Download de Pinterest app 

en sykje op Photo Challenge.

191919

Win Win Win!

YouTube stiet fol mei 

filmkes fan vloggers as 

Enzo Knol en Foodgloss 

dy’t de Bean Boozled 

challenge oandoarden. 

Moatst sjen! 

Jelly Belly Bean Boozled

The 100 Day Project
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Sosjaal eksperimint
Prate teener famkes echt ôf mei jonges dy’t se noch mar in pear dagen fia 
ynternet ‘kenne’? De Amerikaan Coby Persin besocht it, mei tastimming 
fan de âlders. Persin siet alle kearen mei de âlders fan de famkes yn it 
komplot, de heiten en memmen wiene útsinnich fan lilkens dat harren 
dochters sa nayf wienen. It filmke makket in soad yndruk en dûkt op alle 
social media netwurken op. Grutte kâns datst ‘m al sjoen hast. It filmke 
noch net sjoen? Gean nei YouTube en sykje op ‘The dangers of social media 

(child predator social experiment)’. No is fansels de fraach: Wat soesto dwaan as ien mei dy ôfprate wol? 
Justine Pardoen wurket foar Bureau Jeugd en Media seit dat de kâns hiel grut is datst it dochst. ‘Mar 
fertel altyd oan dyn âlders of freonen wêr’st hinne giest of gean mei in freon of in freondinne. Want wat 
as der wat bart en gjinien wit wêr’st bist?’

Stuk.TV 
Kenne jim de jonges fan StukTV? Giel, Thomas en Stefan binne trije 
Nederlânske jonges dy’t kompleet stikken geane foar harren fans, en dus 
miskien ek wol foar dy. Want alle wiken kinsto bepale hokker ûnsinnige 
en idioate dingen dizze gasten úthelje moatte. Op harren site komme alle 
opdrachten byelkoar, kin der stimd wurde en jilde de measte stimmen 
foar in nije stunt. Wakeboard paintball, swartride, nacht yn Speelpaleis of 
winkelje yn linzjery? De mannen dogge it allegear! Dus, hasto in briljant 
idee foar de mannen? Stjoer it nei harren op en wa wit fiere sy dyn stunt 
út. Sjoch de knotsgekke filmkes fan de mannen online. Op YouTube hawwe se al 653.000 folgers, wurdsto 
dêr ek ien fan?

Fet handige apps  
De Consumentenbond hat in oersjoch makke sadatst hiel maklik per 
kategory super handige apps sjen kinst. Lykas as de ‘Luisterbieb’: út in 
grutte seleksje kinst boeken belústerje. Of My Data Manager, sadatst 
presiis dyn datalimyt byhâlde kinst. Mei de IMDb app krijst tagong ta 
de grutste online filmdatabase fan ‘e wrâld en lêst resinsjes fan mear as 
1,5 miljoen films en searjes. Mei de Sleep Better app wurdst moarns 

wekker op it ideale momint. Mei Peerby lienst spul fan buorlju. Handich ast dingen nedich hast dy’st net 
sa faak brûkst, lykas in partytinte of in poffertsjespanne. Shazam of Soundhound ynsette om derachter 
te kommen wa’t dat leuke ferske op ‘e radio sjongt. Noait mear de trein of bus misse mei de 9292 app. En 
mei Druppel witst ast no al op ‘e fyts stappe kinst of better it buike ôfwachtsje kinst. Fet handich!

Piraterij 
Wat dochst as game-ûntwikkeler as mar sa’n 11 prosint fan de ynstallaasjes 
in betelle download is? En it oare diel dus yllegaal ynstallearre wurdt troch 
in APK-bestân fan de game te downloaden? ‘In game ûntwikkelje dy’st net 
útspylje kinst’, antwurdet Noodlecake Studios. ‘Troch in pirateferzje fan 
in game te meitsjen, wurde minsken entûsjast oer it spul, mar omdat se it 
net útspylje kinne, hoopje wy dat se dan dochs noch it legale spul keapje.’ 
Yn de pirateferzje fan Shooting Stars kinne de einbazen net útskeakele wurde omdat se in net te leauwen 
soad libbenspunten hawwe. As de spiler úteinlik dus wer game-over is, wurdt er oanmoedige om it echte 
spul te keapjen. Mar oft it wurket? Dat is de grutte fraach.


