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Abonnemintspriis 2015-2016: 

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,
Wat giet it hurd, he? Jim hawwe de earste twa moannen op skoalle 
der alwer opsitten. En? Binne jim wat wend? Ha jim jim draai wat fûn? 
Leuke nije freonen moete? Al útfûn by hokker dosint jim streken úthelje 
kinne? Jim hawwe it earste tema no hân: ‘Minsken & Moetingen’. Jim 
hawwe wurke mei Searje 36 of mei Freemwurk. Of miskien hat jim 
dosint wol allegearre eigen opdrachten en projekten foar jim betocht. 
Hoe dan ek, it is no heech tiid foar de twadde LinKk! Dizze LinKk hat 
as tema ‘Famylje & Freonen’. Ut hokker famyljeleden bestiet jim gesin? 
Hoe hjitte dyn bêste freonen en wêrom binne sy sa cool? Yn dizze 
LinKk silst ek allegearre artikels tsjinkomme dy’t LinKkt binne oan dit 
tema. Lês bygelyks it koarte ferhaal oer in superferfelend broerke, it 
artikel ‘Fan wa is dyn DNA’, de LinKke siden oer de stjerren en harren 
BFF’s. Lês it gedicht Superfood fan Jorn, oer in mem dy’t hielendal into 

biologysk iten is. Jim hearre it wol, dizze LinKk stiet wer 
grôtfol leuks! Lekker lêze dus!

Hawwe jim noch wat leuks, cools, gaafs, bysûnders 
of grappichs te melden? Diel it mei ús! Tsjek twitter 
(@linkkmagazine) of mail ús (linkk@cedin.nl).

Hoi! 
Anna Marije Bloem

Linkke sakenLinkke saken

Yn de wike fan 21 oant 26 septimber wie de Fryske Google Translate Wike. 
In hiel soad Friezen hawwe doe oan it wurk west om Frysk op Google 
Translate te krijen. Dêrfoar moasten tûzenen Ingelske sintsjes oerset wurde 
nei it Frysk. In gigantyske put! Ek learlingen fan it fuortset ûnderwiis 
diene mei oan de aksje. Lykas it Liudger en it Bogerman. Dosint Aant Jelle 
Soepboer fan it Liudger yn Burgum en syn learlingen kamen dêrmei sels 
yn it NOS sjoernaal. Ek wie der oandacht foar de Fryske Oerset Wike by 
Radio 538 en by it Jeugdjournaal. In moaie opstekker foar it Frysk! 

Hasto dy al opjûn foar FeRstival? Dan sjogge wy dy 6 of 13 novimber op it poadium! Giesto 

nei De Stolp yn Snits? De Lawei yn Drachten of Tivoli yn Ljouwert? Spannend, mar foaral hiel 

leuk! Yn dizze LinKk (side 19) en op ’e Poëzy poster stiet in gedicht fan Jorn van der Schaar. 

Jorn: ‘Op ’e basisskoalle wie ik al dwaande mei foardragen. Ik wûn yn groep 8 de twadde priis 

mei Fers. Doe’t ik yn ’e earste klasse kaam hie ik in fanatike dosint Frysk, mefrou Schakel. 

Sadwaande skreau ik my ek yn foar FeRstival. Yn totaal bin ik twa kear earste en ien kear 

tredde wurden. Guon foardrachten steane op YouTube.  

Sûnt in pear jier bin ik ek sels begûn mei it skriuwen fan ferzen. 

Ien fan myn lêste gedichten hjit Superfood, dizze stiet dit 

jier yn FeRsefariaasje en ek yn dizze edysje fan LinKk. Foar 

elkenien dy’t dit jier meidocht: in hiel soad sukses tawinske!’

Sa transformearret Jorn fan foardrager yn skriuwer 

foar FeRstival. Super leuk he? Hey, mar wolst ek 

noch meidwaan? It kin miskien noch KREKT! 

Mail j.bangma@cedin.nl. Yn dyn opjefte moatte fermeld 

wurde: namme, kategory, wenplak en namme fan de skoalle. 

Fryske Google 
Translate Wike!

folgje LinKk magazine online

Moai ding, dy Aldehou. Mar tagelyk ek wat nuver. Want de toer is 
net hiel heech en hy stiet skeef. It is ús eigen Fryske Toer fan Pisa. De 
boumaster fan it projekt, Jacob van Aken, hie sin oan it karwei. Mar 
Van Aken hie gjin ûnderfining mei it bouwen op de Fryske klaai. Hy wie 
hurde ûndergrûn wend. Van Aken besocht noch in goede fundearring te 
meitsjen. Hy brûkte kalk en klaailagen as ûndergrûn, mar it hat lykwols 
neat úthelle. De toer begûn al te fersakjen doe’t er noch mar tsien meter 
heech wie. De Aldehou stiet no sa’n 1 meter 68 út it lead. De toer soe 120 
meter heech wurde, mar it is bleaun by 40 meter. Hy telt 183 treden. 
Mar mei it útsjoch oer de stêd is neat mis. Sterker noch, it is in pracht! 
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‘Ik wol derop!’ 
‘Dat sil wol in hiele toer wurde.’  

Oant FeRstival!

- Yntusken binne der mear as in miljoen oersettingen makke!
-  Grutte held is Mathys Jorritsma út Dronryp 

mei 8888 oersettingen. Wow...
-  Ek jim kinne noch meidwaan mei jim klasse. 
 Sjoch foar mear ynformaasje op www.fryslan.frl/fgtw 
-  Guon oersettingen wienen sa moai, 
 it wiene hast gedichten, lykas dizze.  

.tv
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Stiksenuweftich wie se doe’t 
se de alderearste kear mei de 
noas foar al dy kamera’s stie 
yn de grutte nijsstudio yn 
Hilversum. Welmoed Sijtsma 
(25) út Ljouwert wie op har 
jierdei, 11 septimber, foar it 
earst te sjen op ’e telefyzje 
as de nije presintator fan it 
Jeugdjournaal. In wol hiel 
bysûnder jierdeikado!

Welmoed laket as se weromtinkt oan dy 
alderearste kear dat se as nije presintator 
fan it Jeugdjournaal yn hiel Nederlân 
op ’e telefyzje te sjen wie. ‘Dat wie in 
hiel bysûndere dei. Ik ha dy dei sels 
net sa dwaande west mei myn jierdei, 
omdat ik foaral megasenuweftich wie 
foar myn earste útstjoering. Oerdeis 
wie ik noch bêst wol relaxed, mar doe’t 
ik foar de repetysje de studio yngie, stie 
ik te triljen op myn skonken en bûnze 
myn hert yn ‘e kiel. Mar it wie sá cool 
om dêr te stean. Superspannend mar 
fantastysk! Dy ûntlading nei ôfrin wie 
alle senuwen en hertkloppingen wol 
wurdich’, knypeaget se.

Famylje yn de rezjyromte

Wat hiel Nederlân net sjen koe, wie 
dat der yn de rezjyromte fan de 
telefyzjestudio stikem fjouwer, foar 
har, wol hiel bekende Fryske gesichten 
sieten. ‘Myn heit en mem en beide suskes 
wiene dy dei nei Hilversum kaam om 
nei ôfrin fan myn earste Jeugdjournaal 
út te iten te gean foar myn jierdei’, leit 
Welmoed út. ‘Mar ik wie noch mar krekt 
ferhuze nei Hilversum en hie noch net 
safolle guod yn myn appartemintsje 
te stean, dus doe sei de einredakteur: 
“Waarom komen ze de uitzending 
niet hier kijken?” En sa kaam it dat 
by myn alderearste Jeugdjournaal de 
hiele famylje yn de rezjyromte stie. Nei 
ôfrin knalde de sjampanje en ha wy mei 
ús allen proaste. In ekstra bysûnder 
momint omdat elkenien derby wie. En 
dat wie fêst net bard as it net myn jierdei 
west hie.’

Dreambanen

Yntusken hat Welmoed it Jeugdjournaal 
al wer sa faak presintearre, dat fan al dy 
senuwen neat mear oer is. Entûsjast en 
ûntspannen kuieret se troch de studio 
as hie se nea oars dien. Welmoed liket 
yn ‘e widze lein foar dit fak. Mar as 
famke hie se hiel oare dreambanen yn 
‘e holle. ‘Op de basisskoalle rôp ik dat ik 
kreamfersoarchster wurde woe’, laket 
se. ‘Doe’t ik op de middelbere skoalle 
siet, wie ik hiel graach altyd op ‘e hichte 
fan alles. Fan nijs, mar ek fan wat oare 
minsken dienen en fûnen. En wêr’t 
oare klassegenoaten in hekel hiene oan 
it meitsjen fan ferslaggen of it hâlden 
fan sprekbeurten, fûn ik dat just altyd 
superleuk.’ 

Nei de middelbere skoalle twivelet se 
tusken de stúdzjes kommunikaasje 
en sjoernalistyk. Uteinlik wurdt it 
kommunikaasje. ‘Mar al gau kaam ik 
derachter dat ik foaral it skriuwen foar 
it nijs en it meitsjen fan filmkes moai 
wurk fûn. Foar in stúdzje-opdracht 
ha wy in tv-programma makke dat 
útstjoerd waard troch Omrop Fryslân 
en sa ûntduts ik dat ik dat fantastysk 
fûn. Dêr is de leafde foar sjoernalistyk 
ûntstien en fan dat momint ôf woe 
ik neat leaver as telefyzjesjoernalist 
wurde.’

In ferrassing mei 
ûntploffingsgefaar

Welmoed kiest dêrom foar de master 
Journalistiek en belânet sa by it 
Jeugdjournaal. ‘In âld-dosint hie ris 
tsjin my sein dat ast de kredytkrisis 
útlizze kinst oan bern, datst dan in 
bettere sjoernalist wurdst. No, dat woe 
ik wol!’ Nei har staazje bliuwt Welmoed 
yn Hilversum wurkjen. Achter de 
skermen, dus sjen kinne wy har net. 
Mar dan komt samar ynienen de funksje 
foar presintator frij... 

Nei in spannende screentest, wêryn’t 
se in oefensjoernaal presintearje moat, 
wurdt Welmoed úteinlik útkeazen as 
it nije gesicht fan it Jeugdjournaal. 
‘Dat wie sa’n grutte ferrassing, dat 
ik hast ûntplofte’, laket se. ‘Kranten, 
radiostasjons, telefyzjesinders; elkenien 
hong oan de telefoan foar in ynterview. 
Ik hie echt nea tocht dat it sok grut nijs 
wêze soe.’

Wa wurdt de earste 
dy’t Welmoed werkend?

Sûnt septimber is Welmoed geregeld te 
sjen op telefyzje en wurdt se stadichoan 
fansels in Bekende Nederlanner. Op 
de fraach oft se al werkend wurdt op 
strjitte, skoddet Welmoed laitsjend har 
holle. En dan mei in grutte smile: ‘Mar 
ik bin hiel benijd nei de earste kear!’

welmoed

Welmoed
sijtsma
It nije gesicht fan it Jeugdjournaal



‘Elk is in #lêzer. Guon hawwe gewoan 
harren favorite boek noch net fûn.’
#lêsno #lêsmarfrysk #boekfees #linkk
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In boek dat by dy past
Goed nijs! Om sa’n boek te finen is der de webside: 

www.lezenvoordelijst.nl. Op dy site fynst boeken yn 

it Frysk, Nederlânsk en Dútsk. Fan elk boek sjochst 

in plaatsje, in koarte omskriuwing fan de ynhâld en 

wat oaren fan it boek fine. Sa hast gau in yndruk oft 

it boek wat foar dy is. Kinst ek sykje op ynteresses. 

Hâldst fan boeken oer leafde en freonskip? Dan 

fynst Foarstelling fan Caja Cazemier grif in moai 

boek. Of hast leaver in boek mei spanning en 

aventoer? Besykje dan Cap Sud! In greep út de 

mooglike tema’s: misdied, frijheid, famylje, freonen, 

natuer, hynders en noch folle mear. 

Lês no op dyn nivo
Sa’t net elkenien like sportyf is, sa lêst ek net 

elkenien itselde. ‘Lezen voor de Lijst’ hâldt dêr 

rekken mei. Op de webside kinst it nivo kieze dat 

it bêste by dy past. Yn totaal binne der 6 nivo’s. 

Yn klasse 1 begjinst yn nivo 1. Dêr binne titels te 

finen as Foarstelling, Sterke skouders, Salsafamke en 

De keet fan Annawâld. Allegearre boeken skreaun 

foar jongeren, foar dy dus. Mei tema’s as freonskip, 

ferkearing, skoalle, iensumens, âlders.

Heger en fierder rikke
Nei it lêzen fan in stik as wat nivo 

1 boeken kinst dan in stapke heger 

en begjinne oan in nivo 2 boek. En 

miskien krijst sa ek nocht oan in boek 

op nivo 3. Dat makket ‘Lezen voor de 

Lijst’ mooglik: maklik begjinne en dan 

hieltyd heger en fierder rikke. Dingen 

oandoare, foarútkomme, better wurde. 

Gean nei www.lezenvoordelijst.nl en lit 

dy ferrasse troch it moaie oanbod fan 

boeken!

Lêsto alles wat los en fêst sit? Of sitst 

suchtsjend op ‘e bank ast yn in boek 

begjinne moatst? Lêzen is krekt sport: 

de iene is der gek op, de oare is al wurch 

by de gedachte. Elkenien hat it wolris 

meimakke:  yn in boek sitte dêr’t hast 

net troch te kommen is. Omdat it saai 

is, of te dreech. Of omdat it ûnderwerp 

totaal net boeit. It tsjinoerstelde 

is folle moaier: witte wolle hoe’t it 

ferhaal fierder giet, meilibje mei de 

personaazjes en it spitich fine as it boek 

út is! It leafst wolst fansels boeken lêze 

fan dat lêste soarte. Mar hoe fynst dy? 

Lêze foar de List

Lês
no!

Lês No Foarstelling!
It boek Foarstelling is skreaun troch Caja Cazemier. Dy namme 

hawwe jim fêst wolris earder heard. Caja is 
in bekend skriuwster dy’t boeken skriuwt 
foar jongeren. Se wûn de priis foar it bêste 
jeugdboek by de Jonge Jury foar har boek 
Vamp. Caja skriuwt yn it Nederlânsk, mar yn 
2013 kamen der fan ien boek twa titels út: 
Echt spel en Foarstelling. In Nederlânske en in 
Fryske edysje!

Joppe en Roos
Joppe (16) syn mem is fjouwer jier lyn ferûngelokke yn it 
ferkear. Syn heit hat krekt in nije relaasje mei Marin. Joppe 
hat it dêr hiel dreech mei en komt derachter dat er it ferstjerren 
fan syn mem noch net ferwurke hat. Dan komt er Roos tsjin op 
de jeugdteaterskoalle by de repetysjes fan it stik De foarstelling 
fan dyn libben. Roos (15) krijt te hearren dat har âlders útinoar 
geane. It stik en de werklikheid reitsje inoar. De foarstelling sil 
harren libben foar altyd feroarje.

Do & Foarstelling
Hoe soesto reagearje as dyn âlders fertelle dat se byelkoar wei 
geane? Hoe giest om mei it ferlies fan in âlder? Hoe soest it 
fine as de âlder dy’t oerbleaun is in nije relaasje oangiet? Soe 
it ferlies fan in heit of mem it oangean fan in nije relaasje yn it 
paad stean?

Wêrom ik       fan dit boek
Wat ik it aldermoaiste fyn oan it boek Foarstelling is dat it my 
oan it tinken setten hat. Ik haw krekt as Roos ek in suske. 
Ik soe it freeslik fine as myn âlders útelkoar gean soene. 
Ik bin sa wiis mei ús gesin en moat hielendal net tinke oan 
wat Joppe meimeitsje moat. Hy hat syn mem ferlern troch 
in ûngelok. Samar fan de iene op de oare dei fierder moatte 
sûnder in âlder. It liket my myn worst nightmare. Troch dit 
boek besef ik hoe gelokkich ik eins bin en dat ik genietsje 
moat fan dit momint.
Hannah  

Dit boek al út en fûnst ’m moai? Wa wit is De keet fan Annawâld 
dan ek wat foar dy. De oare kear as special yn Lês No!

Op dizze side fynst alles oer boeken. De alderspiksplinternijste titels of de bestsellers fan ‘Lêze foar de List’. Ditkear 

stiet Foarstelling yn ’e spotlights, in boek út nivo 1 fan ‘Lêze foar de List’. Hiel geskikt foar dy dus! Ek lêst oer de 

skriuwster, werom ik         fan dit boek en meist ris prakkesearje oer de yndrukwekkende tema’s fan dit ferhaal. 

‘Funny, sa’n boekfees!? Meitsje dyn eigen en 
hashtag ‘m mei #boekfees en #linkkmagazine.’
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Koart ferhaalKoart ferhaal

Silke rint mei in kop tee yn ‘e hân nei de 
keamer en ploft op de bank del. 
Grrr, dat broerke fan har! Se kin him wol 
achter it behang plakke! Foarhinne 
wienen syn grappen nochal trochsichtich 
en ûnhandich, mar sûnt er alve is, is er 
hiel tûk en slûchslim. It liket wol oft er 
der in sport fan makke hat om har it 
libben soer te meitsjen, har te klieren, it 
bloed ûnder de neils wei te heljen. Mar it 
alderslimste is dat er as de bêste lige kin. 
Mei in stielen gesicht ûntkent er alles. 
En omdat sy de âldste is, krijt sy op ‘e 
kop. It liket wol oft har heit en mem net 
yn ‘e gaten ha yn watfoar horror-bern 
Jesper oan it transformearjen is en 
sjocht sy allinne de gemiene narder. 
Silke blaast yn har tee. It hat in drokke 
dei west mei in SO foar wiskunde en in 
allemachtich dreech proefwurk foar 
skiednis. Se hat der wol ferlet fan om 
eefkes op de bank om te hingjen. No’t se 
neat mei de iPad kin, is se feroardiele ta 
de telefyzje. De ôfstânsbetsjinning leit 
lykwols net op syn gewoane plakje. En 
hy leit ek net yn it laad fan it tele fyzje-
kastke, tusken de kessens fan de bank, 
ûnder de bank, yn de koer mei har mem 
har hantwurkjen. 
‘Mèèèèèm! Wêr is de ôfstânsbetsjinning?’ 
Silke raast foar de twadde kear troch it 
hûs.
‘Hin? Ik hear dy net. Ik bin boppe oan it 
striken. En moatst net hieltyd sa troch it 
hûs hinne balte, dêr ha ‘k in hekel oan’, 
raast har mem werom.

As Silke wer boppe is en foar har mem 
stiet, docht se foar de twadde kear har 

beklach: ‘Dy kloat hat de ôfstâns betsjin-
ning ferstoppe en ik wol telefyzjesjen.’
‘No, no, no, in bytsje minder kin ek wol. 
Sa prate wy hjir net oer elkoar.’
‘Ja, mar Jesper hat de ôfstânsbetsjinning 
ferstoppe. Dat docht er om my te pesten. 
Dat mei wol?’
‘Net sa brutaal, famke! Miskien hast 
gewoan net goed sjoen.’
‘Ach, lit ek mar.’

Jûns, ûnder it iten, is de sfear fleurich. 
Mem hat lekker iten makke: nasy 
goareng mei eigenmakke satee en kroe-
poek. Jesper docht entûsjast fer slach 
fan de film en heit fertelt in mop. 
Nei de nasy krije se yoghurt mei músly 
en brune sûker.  Silke hat de gewoante 
om altyd alles trochelkoar te mjuksjen. 
As se mei de leppel de yoghurt en sa oan 
it omskeppen is en de earste hap nimme 
sil, wiist Jesper sabeare skrokken nei 
har skaaltsje en ropt: ‘Getfer, dat liket 
wol kots.’
Silke springt út har fel: ‘En bedankt, no 
hoech ik it net mear! Rotsek!’
‘Silke!!! Net skelle.’
‘Net skelle! Net skelle! Ha ík it no wer 
dien! Hy begjint.’ Se draait oerdreaun 
mei de eagen en giet mei de earmen oer-
inoar hinne foar har út sitten te stúmjen. 
‘It wie oars goed bedoeld, hear,’ ferdigenet 
Jesper him mei in piipstimke en in 
kroljend lipke, ‘do wolst altyd oan de 
slanke lijn dwaan en ik tocht ik help dy 
eefkes.’
Dêr moatte heit en mem beide om laitsje, 
want de lijn en it uterlik is hot-item foar 
Silke.

‘Misbaksel’, is Silke har reaksje, wat har 
wer op in útbrander komt te stean.
As de sfear hielendal ûnder nul driget te 
reitsjen, kommandearret mem: ‘Jesper, 
do helpst hjoed om de tafel op te romjen.’
‘Ha, krekt goed.’ It libben fan Silke liket 
wer wat fleur te krijen. Demonstratyf 
bliuwt se sitten om te sjen hoe’t Jesper 
om de tafel hinne rint om de boarden 
opelkoar te steapeljen.
As er neist har stiet en har board pakt 
hat, draait er him om en lit in grouwe 
skeet. 
‘Mèèèèèm!’
‘Wat no wer?’ reagearret mem mei in 
sucht.

Tsjin njoggenen, as Silke yn ‘e badkeamer 
har make-up oan it fuort heljen is, ropt 
har mem har op in flústerjende toan: 
‘Kom ris.’
Se sjocht om de doar fan de badkeamer. 
Har mem winkt har en leit de wiisfinger 
op ‘e lippen. Op ‘e teannen rint se nei it 
keammerke fan Jesper.
Tegearre steane se yn it tsjuster nei in 
sliepend jonkje te sjen. Troch it ljocht 
fan de gong sjogge se krekt boppe it 
dekbêd mei in blond kopke. Lange 
swarte teisters slute fredich de eagen ôf. 
Tusken it rêstige sykheljen meitsje syn 
lippen sêfte smak kende lûdsjes.
‘Wat is it dochs in skeetsje, hin?’ flústeret 
mem.
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In Yrritante, leave klier
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1205, neat! 
0210, ek neat. 
3108, nada. 
As lêste 1704, gloeiende!
‘Mèèèèèm! Jesper hat de koade fan de 
iPad foar de safolste kear feroare’, raast 
Silke troch it hûs.
‘Hin, wat is der? Ik hear dy net. Ik bin 
boppe oan it striken’, ropt mem werom.
Silke draaft mei de iPad yn ‘e hân, en in 
sin as in baarch, by de trep op.
Achter de pûst en mei oerslaande stim 
docht Silke har beklach: ‘Jesper hat de 

koade fan de iPad feroare en no kom ik 
der net yn. Dat docht er hieltyd om my 
te klieren. Ik ha al ús jierdeis al probearre. 
Sis der ris wat fan! Ik wurd hielendal gek 
fan dy jonge! Wêr is er eins?’ De wurden 
rattelje har de mûle út.
‘Jesper mocht fan ‘e middei mei Gerben-
en-dy nei de film.’
‘En wannear is er wer werom?’ Ferheard 
lûkt se de wynbrauwen op.
‘Om seis oere.’
‘Stik!’ Se klapt de iPad op de strykplanke 
en stampt woest nei ûnderen ta.
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Topmodel Doutzen Kroes bliuwt, 
yn al har sukses, in nochtere Fries. 
Doutzen is grutsk op har Fryske 
roots en se praat mei har âlders en 
suske Rens noch altyd ‘gewoan’ 
Frysk. Mar ek mei soantsje Phyllon 
en dochterke Myllena Mae. Sun ne-
ry James en Doutzen bringe harren 
bern dus twa talich grut! Koartlyn 
poste Doutzen in foto op Instagram 
fan har bad. Op de râne fan har bad 
stiet boartersguod en in boekje fan 
Tomke mei de tapaslike titel 
‘Boar t sje yn ‘t bad’. Fan har mil joe-
nen folgers reagearren ek tsien-
tallen Friezen op it Tomke boekje. 
‘Oh wat gaaf datsto gewoan in 
Tomke boekje hast!’ en ‘Ooohh 
Tomke... it is sa leuk!’

Sa’t jim miskien wol witte, is der it sjongfestival foar bern fan de 
basisskoalle. Foar it fuortset ûnderwiis is der it spektakel SjONG. 
En foar 18 jier en âlder is der Liet. Gauris skowe de lytse talinten 
fan it sjongfestival troch nei SjONG en ek geregeld komt in SjONG 
finalist yn ’e finale fan Liet. Lykas Marit Talens. Marit hat 
jierrenlang meidien oan SjONG en stie alle kearen yn ’e finale. 

Mar no’t se 18 waard, skreau se har yn foar Liet. En ried ris? Se hat 
it wûn! Mei it ferske Libbenstier wist se de faksjuery te oertsjûgjen. 
Marit en Nigel (op de piano) meie no Fryslân fertsjintwurdigje by 
it Europeeske sjongfestival foar minderheidstalen. En dat yn 
Italië! Lokwinske! Wy binne supergrutsk op jim!

Best Friends Celebrities. Dizze stjerren hawwe as bêste freon 

in... stjer! Superhandich fansels, want sa kinst tegearre op de 

reade loper pronkje, bobbelje mei sjampanje op leuke feestjes 

en tegearre yn talkshows lekker kletse. En elkenien nûget dy út, 

want twa stjerren is fansels dûbel fun en twa kear sa leuk!

Jimmy Fallon & Justin Timberlake
Yn 2002 learden de stjerren elkoar kennen. Jimmy Fallon 
presintearre de MTV Awards foar de alderearste kear. 
Justin Timberlake die syn alderearste optreden allinnich. 
Foar it earst sûnder syn band *NSYNC. Jim begripe wol, 
beide mannen wiene super senuweftich. Dat skept in 
bân. Oant hjoed-de-dei binne de twa best friends. Harren 
freonskip wurdt sels wol in bromance neamd, in 
kombinaasje fan brothers en romance. Sa wiis binne de 
twa mei elkoar!

D
outzen en Tom

ke

w
inners liet 2015

Ellie Goulding  On my Mind

Ellie Goulding hat in nij nûmer mei in hiel fette klip. Tegearre mei 
har bêste freondinne (type: cool, stoer and gangster) pakt se har 
ferfelende eks-freontsje oan. In fideo mei western hynders, âlde 
cartoons en kasino’s yn Las Vegas. Der geane geroften dat it in 
reaksje is op har eks Ed Sheeran. Dy skreau it nûmer Don’t dat oer 
Ellie en him gean soe. Ellie fynt it wol grappich. ‘At minsken wolle 
dat it ferske oer ús giet, moatte se dat foaral tinke.’

Sigma   Redemption

Nei in grut tal Europeeske hits, 
ferskynt meikoarten ek it album fan 
it Ingelske duo Sigma. Op it album 
steane fansels Nobody to Love, 
Changing en Glitterball. Mar ek de nije 

single Redemption. In hearlik happy nûmer dat giet oer libje yn frijheid. 
In tema dat fansels hiel aktueel is. De prachtige klip sit fol mei freonen, 
wille, famylje, leafde, dûns en kleur. Wat soe de wrâld in stik moaier wêze 
at it in bytsje op dizze fideoklip lykje soe.  

Sam Smith  Writing on the Wall

Sam Smith mocht de titelsong fan de 
nije James Bond film sjonge. Dat is 
dochs sa’n bytsje de dream fan elke 
grutte artyst. It ferbruts alle rekôrs 
en kaam op nûmer ien yn de Britske 

Charts. Dochs is der ek in soad kommintaar. Minsken fine it te heech, 
net ferrassend. It is, mei de strikers en it orkest, wol in typysk Bond 
nûmer. Boppedat is de fideoklip in trailer fan de film. Wat fynsto? 

Kanye West & Jay Z
Jay Z wie yn de hiphopwrâld de grutte mentor fan Kanye 
West. De twa rappers waarden al gau de alderbêste freonen. 
Dizze besties krigen ek beide nochris in wrâldferneamde 
frou: Kim Kardashian en Beyoncé. Mar dy twa froulju 
binne net inoars grutste freondinnen. Doe’t Kanye en Kim 

ferline simmer trouden, wie
nen Jay Z en Beyoncé dêr net 
by. Dat hat dochs pynlik west 
foar Kanye. Mar dy sei: ‘Foar 
my wie der dy dei mar ien 
belangryk en dat wie Kim. Ik 
haw sân jier wachte op dizze 
dei. Neat mei dat gelok yn it 
paad stean.’

Beyoncé & Gwyneth Paltrow
Dizze twa freondinnen hawwe in 
freonskip op in heger nivo. De sjong e
res en it model kenne elkoar al jierren, 
mar no’t se beide mem binne is de bân 
noch sterker wurden. ‘Gwyneth be
grypt hoe’t it is om hiel hurd te wurkjen 
en tagelyk in goede mem wêze te 
wollen. Us libben bestiet net út allin
nich red-carpet mominten. Stjer ren 
sûnder bern begripe dat net. Mar 
gelokkich haw ik in powerfrou neist 
my as myn bêste freondinne.’

Selena Gomez & Taylor Swift
Dizze twa meiden binne al 
jier ren bêste freondinnen. 
Selena joech koartlyn in yn
terview dêr’t se yn ûnder
streke hoefolle Taylor foar har 
betsjut. ‘Taylor jout my de 
bêste advizen. Yn alle fazen 
yn myn libben komt sy mei de 
goede antwurden. Bygelyks 
by myn breakup mei Justin 
Bieber. Of doe’t ik twivele om 
op mysels wenjen te gean en 

yn myn karriêre. It bêste advys joech se my in pear jier 
lyn. Se sei doe: ‘Selena, asto yn in keamer bist dêrsto de 
slimste bist, dan sitst yn de ferkearde keamer. Sammelje 
minsken om dy hinne dy’t dy op in heger plan bringe.’

Moatst sjenMoatst sjen

Linkke sidenLinkke siden

MARIT
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Jeljer Westra (13) út Lollum  
docht al sûnt syn fjirde mei oan Frysk 
damjen. ‘Ik haw it fan myn heit leard 
en nei in jier waard ik lid by damklup de 
Rûge Wolf.’ Jeljer learde daliks de Fryske 
fariant fan it damjen en hat noait oars 
dien. ‘By Frysk damjen sit folle mear 
aventoer yn it spul as by ynternasjonaal 
damjen.’

Wat is eins it ferskil? ‘Dat kinst it bêste 
útlizze mei in damboerd derby’, fertelt 
Jeljer. ‘Dat is makliker. Mar it komt der 
op del datst by ynternasjonaal damjen 
allinnich diagonaal slaan meist en mei 
Frysk damjen meist ek horizontaal 
en fertikaal.’ Hjirtroch wurdt dizze 
tinksport ek wol ‘Oer Alles’ neamd. ‘Dat 
makket it ‘gefaarliker’ om nei it midden 
fan it boerd te gean.’

In damboerd telt hûndert fakjes en der 
wurdt allinnich op donkere flakken 
spile. Elke spiler begjint mei tweintich 
stiennen. Jeljer: ‘Sa haw ik it fan jongs ôf 
ek leard. As ik ris in potsje fan myn heit 
ferlear, krige ik it potsje dêrnei in stien 
minder. Oant ik in kear wûn.’

Ek no oefenet Jeljer noch gauris tsjin 
syn heit Liuwe. ‘Benammen de posysjes 
oan it begjin fan in wedstriid fûn ik 
noch wol dreech om te dwaan.’ Dat 
wurdt de ‘iepening’ neamd. Fierder 
bestiet in wedstriid út in midden- en 
in einspul. It is wichtich om safolle 
mooglik spulsituaasjes te oefenjen. ‘Dat 
kin op de kompjûter en der is no ek in 
app dêr’tst mei oefenje kinst. Sels fyn ik 
it leuker om tsjin in oar te spyljen.’

Frysk damjen wie eartiids hiel bekend 
yn Fryslân en Jeljer fynt it belangryk 
dat dizze sport bestean bliuwt. ‘It is 
typysk Frysk en it heart by ús kultuer.’ 
Twa jier lyn waard Jeljer foar it earst 
pupillekampioen, yn de leeftiid oant 
tolve jier. ‘Sûnt ferline jier spylje ik yn de 
jeugdkategory, fan tolve oant sechtsjin 
jier en dit jier meitsje ik ek in goede kâns 
om te winnen.’

Jeljer docht ek oan keatsen en makket 
muzyk. ‘Ik sit yn it twadde jier fan 
it gymnasium op it Beyers Naudé yn 
Ljouwert. Frysk damjen is foaral in 
hobby foar my. Ik fyn it echt leuk om te 
dwaan en fansels is it leuk om te winnen!’

Klaas Pier Folkertsma (17) 
út Wûns is in echte leafhawwer fan 
sport. Nei it Marne College yn Boalsert 
gie hy nei it CIOS op It Fean. ‘Wat ik 
letter presys dwaan wol, moat ik noch 

ûntdekke. Mar sport is seker myn 
ding.’ Dat die al bliken doe’t Klaas Pier 
as seisjierrich jonkje mei syn âlders en 
broer nei it keatsfjild gie. ‘Dêr kaam ik 
mei de keatssport yn oanrekking en dat 
like my super leuk om te dwaan.’

Mar wat leart in seisjierrige as hy op 
keatsen giet? ‘Alderearst de ûnder-
hânske technyk fan it opslaan. Pas ast de 
basistechnyk en de spulregels begrypst, 
folget it echte keatsspul mei opslaan en 
útslaan.’

Ek it keatsen is in échte Fryske kultuer-
sport, mar dêr hat Klaas Pier him noait 
sa yn ferdjippe. ‘Ik fyn it gewoan in moai 
spultsje en ik belibje der in soad wille 
oan.’ Tegearre mei Jurre Rinia en Jouke 
Vlasbloem foarmet Klaas Pier in partoer. 
‘Ferline jier bin ik begûn mei it keatsten 
foar Makkum en dit is ús twadde jier 
mei elkoar.’

En dat giet hiel goed. De jonges hawwe 
nammentlik al ymposante resultaten 
behelle. Nei de NK Jeugd waard it lêste 
seizoen ek de Freulepartij wûn, de 
belang rykste keatspartij foar jonges fan 
fjirtjin oant sechtsjin jier yn Fryslân. ‘Dat 
waard ien grut feest, omdat in hiel soad 
Makkumers mei hege ferwachtingen nei 
Wommels kaam wiene.’ Foar de partij 
steane alle dielnimmers efkes stil by it 
boarstbyld fan de Freule Clara de Vos 
van Steenwijk. ‘Dy tradysje makket it 
wol hiel bysûnder om sa’n partij mei te 
keatsen.’

Klaas Pier fynt in ‘boppeslach’ it 
moaiste fan it keatsen. ’As dat slagget, 
komt der safolle yn dy los.’ It moaiste 
plak om dat oait noch ris te dwaan, is 
fansels it Sjûkelân yn Frjentsjer: it fjild 
fan de PC, de belangrykste keatspartij 
fan it jier. ‘Fansels wol ik yn ‘e takomst 
op de PC spylje, dêr is it my allegearre 
om te dwaan.’

Belibje Fryske Sporten! (diel twa)

Yn LinKk 1 hawwe jim 

lêzen oer Matthijs en 

Maureen. Sy fertelden 

entûsjast oer harren Fryske 

sporten: skûtsjesilen en 

fierljeppen. Ditkear komme 

der twa nije sporters oan 

it wurd. Liket it dy leuk om 

ek ris in Fryske sport te 

probearjen? Gewoan dwaan!

Mear witte?  

www.friesdammen.nl

www.knkb.nl



Dyn genen bepale al dyn erflike 
eigenskippen (bygelyks de kleur fan dyn 
hier en eagen). Fan dyn heit en mem 
krigest elk like folle genen, fan beide ien 
foar de kleur fan it hier, fan beide ien foar 
de kleur fan de eagen ensafuorthinne. 
Mar fansels krigest net twa kleuren hier. 
Dêr hat de natuer wat op betocht.

De genen dogge in wedstrydsje: wa’t it 
sterkste (dominant) is, wint. Sa is it gen 
foar brún hier dominanter as dat fan 
ljocht hier. Hat dyn heit brún hier en 
is dyn mem ljocht, dan is de kâns grut 
datst sels brún hier hast. Fansels is it 
net sa dat elkenien mei in heit mei brún 
hier sels ek brún hier kriget. Want dyn 
heit krige fan syn âlders ek twa genen 
foar de kleur fan it hier (ljocht en brún 
bygelyks) en jout dêrfan ien troch oan dy. 
Dat kin ek ljocht wêze. Sa binne der ek 
genen foar krollich (dominant) of slûk 
hier, foar blauwe en brune (dominant) 
eagen en gean sa mar troch!

Stjerre readhierrigen út?
Brún is dominant, dêrom binne der 
in soad minsken mei brún hier. Read 
sjochst folle minder. In skoft lyn wie yn 
it nijs dat readhierrigen wolris útstjerre 
kinne. Kloppet dat? Read hier krigest 
allinnich as beide âlders it gen foar read 
hier trochjouwe. Dat makket de kâns 
op read hier lytser as op brún hier (foar 
brún hier hoecht ommers mar ien fan 
de âlders it brún-hier-gen troch te jaan). 
Dochs sille readhierrigen earst gjin 
bedrige soarte wurde. Want wa’t mar 
fan ien âlder in read gen krigen hat, kin 
dat wol wer trochjaan oan syn bern. 

Tekst: A
tsje de V

ries

14 15

Dyn heit seit grif wolris: ‘Oooooh, 

nee, dat hast fan dyn mem har kant’. 

Of dyn mem dy’t ropt datst och sa 

op dyn heit likest. Leuk hear, dat op 

inoar ôfskowen, mar kloppet it ek?

Takomst fan Sineeske beukers 
bepaald troch genen
Ek talint kin yn de genen sitte. Is ien 
fan dyn âlders hiel sportyf, dan kinsto 
dat sportgen ek ha. Yn Sina ûndersykje 
se al talintgenen fan lytse bern. Hat 
ien bygelyks in sporttalint en blykt ut 
it DNA dat er bêst lang wurde kin (foar 
in Sinees dan hé), dan kinne de âlders al 
betiid soargje dat it talint ûntwikkele 
wurdt.

Hat in twaling itselde dna?
Der binne ienaaiïge (ûntstien út ien 
aaike en ien siedsje) en twa-aaiïge 
(ûntstien út twa aaikes en twa siedsjes) 
twalingen. Om’t in ienaaiïge twaling fan 
itselde spul makke is, lykje se sa op inoar. 
Fan bûten, mar ek fan binnen. 

It DNA fan in ienaaiïge twaling is 
nammentlik hast itselde. Der binne 
wol lytse ferskillen, mar dy kinne 
allinnich fûn wurde troch alle 3 miljard 
nucleotidenparen (huh? > boustiennen 
fan it DNA) te ûndersykjen. Dat kostet 
by it oplossen fan in misdriuw tefolle 
tiid. Foar de plysje is it yn dat gefal te 
hoopjen dat der in fingerprint fûn 
wurdt, want dy binne wol echt unyk.

Hawwe twalingen 
in sixth sense? 
We fregen it oan Akkestien en Annegriet 
van der Meulen (15), in twa-aaiïge 
twaling út Marsum. ‘Nee’, sizze se 
yn koar. Eins is twaling wêzen ek net 
bysûnder, fine Akkestien en Annegriet. 
Se witte dan ek net oars. Wy fine it wol 
in bytsje bysûnder en hiene fansels noch 
folle mear fragen!

Wat is der leuk oan twaling wêzen?
Annegriet: We dogge in soad tegearre. 
En as ik even de stêd yn wol, hoech ik 
net earst freondinnen te beljen om te 
freegjen wa’t sin hat, want Akkestien is 
der ek.

En dy fynt deselde dingen leuk?
Akkestien: No ja, de stêd yn, dêr hâlde 
wy beide wol fan. Mar der binne ek 
genôch ferskillen. Sa wol ik letter kream-
fersoarchster wurde…
Annegriet: En fyn ik babys fiis.
Akkestien: En ik bin wat mear fan 
swart-wite klean, wylst Annegriet faak 
kleur oan hat. 

Ah, dat’s wol handich om jimme 
útinoar te hâlden! Snapt elk dy trúk?
Annegriet: No, nee. Der binne hiel faak 
ûnbekenden dy’t útlitten ‘hoi’ tsjin my 
sizze, om’t se tinke dat ik Akkestien bin.

Oeh, dat kin ta pynlike 
situaasjes liede! Witte jimme 
âlders altyd wa’t wa is?
Akkestien: Ja, no wol, mar doe’t we 
krekt berne wiene net. As baby hiene we 
ek noch wol ris deselde klean oan. Net 
hiel handich…

DNA
Annegriet

akkestien

SA WURKETSA WURKET

!
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ten troch in winkel rinne en dan 

sjen nei de kleuren en foarmen fan 

produkten. Ik kin sa 10 minuten nei in 

pak molke stoarje en dan beslute om dêr in 

tas fan te meitsjen.’ It hat derfoar soarge dat 

har kolleksje bestiet út de meast útsinnige 

dingen. Tassen yn de foarm fan in taart, 

in pûde sjips, in donut, patat, sûkerspin, 

pudding en dat allegearre mei bypassende 

kettingen en earmbannen. 

‘It is geweldich om te erfaren hoe’t myn 

items minsken boeie. Ik wol graach 

dingen ûntwerpe dy’t echt unyk binne en 

dêr’t minsken har oer ferwûnderje. It is 

in keunstfoarm en in hiel soad minsken 

kinne dat wurdearje. Omdat se it grappich 

fine, omdat se it ynteressant fine of omdat se it 

drage wolle.’ Dat is ek wol te begripen want har 

Facebook, bloch, Instagram en YouTube akkount 

binne feestjes. It is ien en al fun en kleur. ‘De 

spekjesketting is grutte favoryt ûnder myn 

folgers. Dy wurdt ek it meast besteld. Ik tink 

omdat it sa echt liket. Myn earste bestelling kaam 

út Amearika. Mar no komme de bestellingen 

ek út Tokio en Hong Kong. Omdat ik op 

Instagram Sineeske hashtags brûk, waarden 

myn produkten dêr ek al gau oppikt. Tips 

fan myn freonen dy’t marketing of 

ekonomy studearje. Fet handich.’ 

Famylje en freonen
Rommy har suske Paulien 

is har aldergrutste 

fan. Op it stuit 

wennet Paulien yn Australië, mar 

de susters skype alle dagen. ‘Se is hiel 

grutsk op wat ik doch en berikt haw, se hat 

ek altyd yn my leaud. Ik bin har grutte sus 

en foarbyld, mar ik bin ek super grutsk op har. 

Ik haw trouwens ek noch in bekende Fries yn 

’e famylje. Jorrit Bergsma is myn neef, grappich 

hé?’ Rommy ferhuze fan Fryslân nei Rotterdam. 

In grutte stap, mar sels seit se: ‘Ik ha altyd in 

stedsfamke west. Ik fiel my thús yn dizze grutte 

stêd. Ik haw de stêd ek nedich foar myn ûntwerpen. 

It strakke en grize fan Rotterdam stekt geweldich ôf 

by myn kleurige ûntwerpen.’ Mar Fryslân bliuwt har 

thús en se fynt it hearlik om wer nei hûs te gean om by 

famylje en freonen yn Warkum te wêzen.

Dreamen foar de takomst

Rommy hat noch grutte dreamen foar de takomst. 

‘Mar it binne net allinnich dreamen, want ik fiel dat 

ik se wier meitsje kin. Koartlyn bin ik begûn mei in 

hearelijn. De flinterstrikjes wiene binnen no-time in 

hit. Op it stuit bin ik dwaande mei in homekolleksje. 

Ik soe ek hiel graach myn eigen klean ûntwerpe 

wolle. Ik hoopje dat ik it úteinlik sels net mear 

oankin en dat ik minsken ynhiere moat. In 

grut bedriuw, dat liket my wol wat. Ik gean 

derfoar.’ It ferlegene famke is útgroeid ta in 

selsfersekere jonge frou. Rommy sjocht 

tefreden werom. ‘At ik de lêzers fan 

LinKk noch wat meijaan mei, dan soe 

ik sizze: bliuw altyd dysels. Sjoch 

net nei oaren. Elk mins hat syn 

eigen talint. It is belangryk 

om te ûntdekken wat 

fan dy is.’

In eigen styl
Sa’n kleurryk persoan 

dy’t in eigen YouTube 

kanaal hat, har eigen 

produkten wrâldwiid ferkeapet, 

dat moat wol ien wêze dy’t graach 

yn de spotlights stiet. Dochs?

‘Doe’t ik yn ’e earste klasse op it 

Marnekolleezje yn Boalsert kaam, wie 

ik in ferlegen famke. Ik woe graach myn 

bêst dwaan. Ik hoegde net sa nedich op de 

foargrûn.’ Rommy wie yn dy perioade drok 

op syk nei wa’t sy wie en hoe’t se der útsjen 

woe. Fan skatergirl nei gothic-achtich mei 

swart en lear, se probearre fan alles út. ‘Ik 

seach faak wat oaren oan hiene en hoe’t sy har 

gedroegen. Mar sa wurket it hielendal net. Ik 

moast folle mear sjen nei wa’t ik sels wie en 

wat ik moai fûn. Doe’t ik dat yn ’e gaten krige 

ûntwikkele ik myn eigen styl. En sa gie ik fan 

swart nei in kleure-eksploazje.’

 
Nei de mavo gie Rommy nei Zwolle, nei it 

Cibap. Dêr die se in mbo oplieding Romt-

like Foarmjouwer. Dat hat alles te krijen 

mei arsjitektuer, winkelynrjochting 

en dekôrûnt werp. ‘Op dy oplieding 

wie ik op myn plak en koe ik 

in diel fan myn kreativiteit 

kwyt. Dêrom like it my 

in goed idee om der 

in hbo stúdzje 

achteroan te dwaan. 

Sa kaam ik út op de 

Willem de Kooning Aca-

demie. Dêr begûn ik mei in jier 

pro duktdesign. Mar omdat ik al sa 

goed wist wat ik woe, fielde ik my net 

op myn plak. Ik fielde my opsletten. 

Myn styl waard net akseptearre. Se 

woene fan my in perfekte learling meitsje, 

mar ik bin super eigenwiis. Ik moast yn 

hokjes tinke, mar dat woe ik just net! Myn 

stúdzje siet my en foaral myn ideeën foar 

Rommy de Bommy yn it paad.’

Dêrom besleat se om mei de stúdzje op te 

hâlden. Dat fielde as in befrijing. No koe se 

dwaan wêr’t se sa’n sin yn hie en wêr’t se sels 

ek echt yn leaude.

Sûkerspinnen en donuts

Rommy wie al in skoftke oan it fashion-

bloggen. Gave kleurde outfits stilearje, 

foto’s meitsje en uploade. Se krige der 

al flink wat folgers mei. Har keamer 

yn Rotterdam rekke fol mei klean, 

aksessoires, skuon en tassen. Mar 

hoe leuk soe it wêze om eigen 

aksessoires te ûntwerpen en 

dêroer te bloggen? Se kaam 

út by har gekke leafde 

foar de supermerk. 

‘Ik kin skof-

Rommy yn it koart

-  ‘Less is more’ sizze se faak. Net foar Rommy. ‘Ik soe earder sizze: 

 neat is gek genôch!’

-  Rommy wie live op ’e Amerikaanske telefyzje ‘Good Day’, hoe stoer is dat!?

-  It keammerke fan Rommy stiet sà grôtfol mei skuon, klean en aksessoires 

dat se hast gjin kant mear op kin.

-  Rommy har Ingelsk is noch net perfekt, mar se wurket der hurd oan. 

 Oer in pear jier sprekt en skriuwt se it floeiend, seit se sels.

-  Rommy har aksessoires binne te keap fia etsy.com, in wrâldwide webwinkel.

Rommy Kuperus is 25 jier, berne op It 

Fean, opgroeid yn Warkum en wennet 

no yn Rotterdam. Yn ien jier tiid is se 

mei har label Rommy de Bommy 

wrâldferneamd wurden. De 

Friezinne stiet yn de fashion-

wrâld bekend om har ludike, 

humoristyske, soms idioate 

ûntwerpen. En elk fynt it 

geweldich, want Rommy 

transformearret hiele deistige 

dingen yn unike items.
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Miskien noch wol leuker binne de klasse-swaps. Do 
makkest mei dyn klasse in cool pakket foar in oare 
klasse. Hoe’t dit der útsjocht of wat der allegear yn sit is 
hielendal oan jim. It meie lytse kadootsjes wêze, mar ek 
eigenmakke goodies. Wês kreatyf!
De ynskriuwingen foar de hjerstswaps binne al sletten. 
Spitich! Mar gelokkich komme der noch folle mear 
swaps oan dêr’tst dy foar ynskriuwe kinst. Kinst net 
wachtsje? Organisearje mei dyn eigen klasse of freonen 
in swap. Ek leuk mei Sinteklaas yn it foarútsjoch!

Dat Instagram hip is wisten we al. It’s all about pictures! 
Mar witst ek dat der super leuke aksjes en aktiviteiten op 
Instagram organisearre wurde? Instaswap bygelyks… Swap 
betsjut útwikselje. It idee is om leuke dingen út te wikseljen 
mei oare Instagrammers. Do joust dy fia de Instaswap 
website op en dan krijst in adres tastjoerd fan dyn 
swappartner. Ien dy’tst fansels hielendal net kenst, mar 
wol bliid meitsje meist mei in lyts kadootsje! En fansels 
oarsom… Instaswappers binne faak hiel kreatyf. 

Dat makket it ekstra spannend om wat 
tastjoerd te krijen. Dus do joust wat en 

dêrfoar krijst wat. Sjoch… en dat 
makket de wrâld moaier!    

Bubble wrap Do kenst it wol, fan dat bobbel-
tsjepapier dêrst’ de bobbeltsjes lucht sa leuk 
fan knappe litte kinst. Plop, plop, plop… 
Ferslaavjend! Dat fûnen de makkers fan dizze 
nutteleaze, mar och sa leuke app ek. Download 
de app en ploppe mar! 
Mouth Mover Dat wurdt laitsjen mei dizze 
app. Mouth Mover is de populêrste pratende 
mûle app fan dit momint. Kies in 
gekke mûle, hâld dizze foar dyn 
eigen, meitsje funny foto’s en 
filmkes en diel se mei dyn freonen. 
Te leuk! 
Emoji Art Bêst wol old school, mar wol hiel 
gaaf! Echte keunstwurken ferstjoerst mei de 
Emoji Art app. Kopiearje, plakke en ferstjoere 
mar! 
iBeer Noch gjin 18, mar wol sin oan in bierke 
sa no en dan? Dan is dizze app echt wat foar dy! 
Drink in firtueel pilske mei dyn freonen mei de 
iBeer app. Dat is dochs folle leuk as in gewoan 
bierke? ;)

Foar de echte selfie kings & 
queens. Dizze kaarten MOATST 
hawwe! Lis dysels fêst mei ien fan 
de 50 kaarten dy’t dyn stimming 
of boadskip it bêste omskriuwt en 
diel dyn foto mei freonen of 
famylje. Selfies meitsje hat noch 
noait sa leuk west! 

Do moatst kieze: of do praatst de rest fan dyn 
libben yn strjittaal (Yo G, what’s up?) of do moatst 
1000 euro stelle fan in famyljelid. Of altyd wiete 
sokken of alle dagen in frikandel spesjaal as 
moarnsiten? Wat wurdt it? It boek  Dilemma op 
Dinsdag stiet fol mei dilemma’s. Mar do moatst 
kieze. It perfekte boek om mei dyn freonen en 
famylje yn te dûken dus. Sukses! (Ennuh, wat hast 
keazen?)

famylje & freonenGadgets

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

De meast nutteleaze apps . . . 
mar sa leuk!

Selfie cards 

Dilemma op Dinsdag 
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Do kinst se hjir keapje!

http://www.alittlelovelycompany.nl

Sykje op Instagram nei 

#instaswap foar ynspiraasje! 

Klasse-swap

Instaswap

Tekst: Jorn van der Schaar, yllustraasje: Lilo
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Have a break!
Efkes in pear minuten neat te dwaan? Wachtest op ’e bus, in freon of 
op ’e bel? Dan hjir foar dy trije mobile games. Yn Auctioneer bisto in 
feilingmaster. By elke ronde moatsto it heechste biede. Fansels wurdt 
de druk hieltyd heger. Yn Wonky Ship is it de bedoeling datst dyn 
romteskip sa lang mooglik yn libben hâldst. Tink om de meteoriten 
dy’t dy om ’e earen fleane. Super simpel, mar ferslaavjend! Sling 
Kong is dat ek. Do slingerest in aapke hieltyd fierder omheech fan 

heak nei heak. Fansels binne der obstakels lykas fjoerspuiende blommen. Alle trije games binne fergees!

FIFA 16 nòch better! 
FIFA 15 waard mei hege skoares beoardiele, mar no binne we ta oan 
FIFA 16. Yes! Wat is it ferskil mei syn foargonger? Op it earste each 
net sa’n soad. De graphics binne aardich gelyk. Mar de details binne 
geweldich en dêrmei kinne we daliks FIFA 15 ôfskriuwe. Wat hiene 
de ferdigeners dan in draaisirkel fan in tenk, in middenfjild sûnder 
funksje en de speeddribbel wie ek lame. FIFA 16 docht dit folle better. 
Wat ek in leuke tafoeging is: der kin no ek mei damesteams fuotballe 
wurde! Allinnich spitich dat de damesteams net tsjin de hearen spylje kinne… Wat foar FIFA 17?

Dokumintêre Antonie Kamerling  
Akteur en sjonger Antonie Kamerling die himsels 5 jier lyn tekoart. Hy liet 
dêrmei syn frou Isa Hoes en syn bern Merlijn en Vlinder achter. Fiif jier nei syn 
dea ferskynt de dokumintêre fan Koen Verbraak, in prachtich ferhaal oer de 
artyst Antonie. Beau van Erven Dorens, Jean van de Velde, Liesbeth Kamerling 
en Isa Hoes komme allegearre oan it wurd. Om Antonie syn libben te fieren is Isa 
mei har broer Onno en bern op fakânsje yn Israël, dêr’t Isa har roots lizze. Op 
Instagram twittere se: Happy Family. Fijn om te hearren. Alle goeds foar jim!

Nije funksje Xbox One Controllers  
Xbox One-brûkers kinne meikoarten sels kieze hokker funksjes sy tawize oan 
de knoppen fan harren controller. Dizze mooglikheid wurdt op dit momint test 
yn in bètaferzy. De funksje soe net allinnich foar de Xbox One Elite beskikber 
wêze, mar foar alle Xbox One Controllers. Eigeners fan in PlayStation 4 kinne al 
langer gebrûk meitsje fan sa’n soarte funksje. Microsoft bringt tagelyk mei de 
lansearring fan Halo 5: Guardians de nije Xbox One Elite Controller út. Dy hat 
mear knoppen en ek kinst der in thumbstick oan keppelje.

RoboHon de Robot 
De Japanske elektroanikafabrikant Sharp wurket oan wat nijs. In 
smartphone yn ‘e foarm fan in lytse robot. De robot hat alle funksjes fan 
in smartphone, mar kin ek rinne en dûnsje! Do kinst de robot mei de stim 
bestjoere en RoboHon praat ek werom. Hy is sa’n 20 sintimeter heech. Op 
’e rêch sit in 2 inch-skerm mei in resolúsje fan 320 by 240 piksels. It beskikt 
ek oer in projektor dêrst’ foto’s mei op in muorre of tafel projektearje kinst. 
Takom jier wurdt RoboHon útbrocht. Wat it kostje moat of oft er ek yn 
Europa útbrocht wurdt, is noch net bekend.


