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LinKk is in tydskrift foar 
jongeren, dat yn in skoaljier 
seis kear ferskynt. It kin as 
selsstannich blêd lêzen wurde, 
mar it slút ek oan by de tema’s 
fan de digitale metoade 
Searje 36 en de metoade 
Freemwurk.
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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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Linkke sakenLinkke saken

Kenst se wol? De Typesetters? Dat is in groepke Fryske foarmjouwers en 
dichters dy’t ‘landscape poetry’ meitsje. Huh? Wat? Landscape poetry? 
Ja, se fersterkje it lânskip mei moaie teksten. Kinst ek sizze dat se ús 
Fryske lânskip ûndertitelje. Dat dogge se yn ferskillende talen, sjoch mar 
op de foto’s hjirneist. Is it net in pracht? Moai kollektyf, dy Typesetters. 

Mear witte? Folgje de Typesetters op Facebook 
of Twitter of sjoch op typesetters.nl. 

Meitsje in selske fan dysels mei dyn bêste freon of 

freondinne en twitterje dy foto nei @linkkmagazine. 

Dat wie in opdracht by LinKk 2. En ja hear, wy seagen in 

stik as wat selskes fan jim foarbykommen. Gesellich! 

Dit binne BFF’s Sybrich 

en Vera. Vera is de leukste 

bêste freondinne ever, 

stelt Sybrich Zeinstra. 

Moai, wy sizze: koesterje 

dy freonskip! Mar ien 

fraach: wat dogge jim 

dêr? Meitsje jim no in 

selske fan in selske. Wy 

binne it paad bjuster!

Leaf

folgje LinKk magazine online

.tv

Ha jim eefkes mazzel...! Jim 

wenje yn in fantastysk lân foar 

jongerein. In ûndersyk fan 

Youth Econmics bewiist dat it in 

foarrjocht is om yn Nederlân te 

wenjen. Us kikkertlantsje stiet 

yn de top 5 fan bêste lannen 

foar jongerein om yn te libjen. 
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Goedei!
Prate? Ok. Appe? Ok. Lichemstaal? Ok. Mar kommunisearje? Wat in 
faach begryp is dat! Dat fynt de skriuwster fan ús fers op side 19 ek. 
Bisto it mei har iens? Hooplik net, want it tema fan dizze tredde LinKk 
is... Kommunikaasje. Oeps!  

As wy it oer kommunisearjen hawwe, komme wy al gau 
út by sosjale media. Hartstikke leuk en praktysk dy nije 
kommunikaasjemiddels. Der wurdt tsjintwurdich wat 
ôf appt, snapchatten en instagramd. Mar is dat ek echt 
kommunikaasje? Wichtich by kommunikaasje is aksje - 
reaksje. Dus pleatsto in foto op Instagram en krijst dêr 
gjin reaksjes op? Dan bist net oan it kommunisearjen. 
Mar krijsto wol in reaksje? Dan is der wol wer sprake 
fan kommunikaasje! Snapst it noch? 

Yn dizze LinKk fynst wer alderhande artikels oer kommuni-
kaasje. Lês bygelyks it artikel mei alderhande ynteressante weetsjes 
oer kommunikaasje op side 6. Moetsje wrâldferneamde floggers en 
bloggers op side 14. Of kom te witten hokker kommunikaasje gadgets 
ast oanskaffe moatst om klear te wêzen foar 2016. Jim ha wol yn ‘e 
gaten, dizze LinKk stiet wer grôtfol leuks! Lekker lêze dus! 

Wolle jim eefkes mei ús kommunisearje? Kom mar op! LinKk is te 
berikken fia Twitter (@linkkmagazine), Facebook (linkkmagazine), 
Instagram (@linkkmagazine) of de mail (linkk@cedin.nl). Kommuni-
kaasje garandearre, want wy reagearje altyd!

Hoi! 
Marrit de Schiffart

Redaksje : Marrit de Schiffart
Cover en yllustraasjes : Tim Hoekstra Media
Opmaak : FryslânMedia
Druk : SMG Groep
Korreksjes : Aa-Sep, Events & Text
Redaksje-adres : Cedin/Sintrum Meartaligens
  Lavendelheide 21 • 9202 PD Drachten
  T 088 0200 300 • E linkk@cedin.nl

Best
Friend 
Selske
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De film 
Sneekweek

Hasto dizze simmer ek 
by de Snitswike yn Snits 
west? Nee? Gjin probleem, 
want ein jannewaris giet 
de bioskoopfilm Sneekweek 
yn premjêre. In spannende 
film oer de moaiste syl- en 
feestwike fan Fryslân. 
In must see dus! 

Miskien hiest der al wat oer heard: ôfrûne simmer 
wiene op ferskate plakken yn de provinsje de opnamen 
fan de film Sneekweek. Tsientallen bekende akteurs 
lykas Ferry Doedens en Marly van der Velden fan GTST 
wiene hjir om de ‘sexy thriller-comedy’ op te nimmen. De 
film wurdt nammentlik in kombinaasje fan spanning, 
seksy dûnsfeesten en humor. Dat belooft wat!

De bêste film oant no ta
De film Sneekweek giet oer seis jonges en famkes út de 
Rânestêd dy’t net allinne nei Snits komme om in wike 
lang te silen, mar foaral om flink te feestfieren. It idee 
foar it ferhaal waard betocht troch Klaas de Jong. Hy 
is filmprodusint by FarmHouse yn Earnewâld. Klaas 
makke earder al oare bekende films, lykas De Schippers 
van de Kameleon, Kameleon 2 en De Hel van ‘63. 

No stapt de produsint yn in hiel nij aventoer. ‘Yn hiel 
Europa is noch nea earder in sexy thriller-comedy makke’, 
fertelt er grutsk. ‘Dit sjenre is wol bekend yn Amearika, 
mar hjir noch net. Ik doar no al te sizzen dat dit ús bêste 
film oant no ta is. En kwa produksje wurdt it de grutste 
film fan it jier.’

Humor en spanning
Ien fan de aktrises yn de film is Carolien Spoor. Sy 
spilet de rol fan Merel. Se is hiel entûsjast oer it nije 
filmsjenre. ‘Ik was vroeger helemaal gek van films als 
Scream en I Know What You Did Last Summer’, fertelt 

se. ‘Zo’n soort film wordt dit ook. Er zit veel humor 
in, we hebben sexy dansscenes opgenomen, maar ook 
spannende achtervolgingen midden in de nacht. Die 
combinatie van spanning, romantiek en humor maakt 
het een superleuke film.’’

Hast alle akteurs komme fan bûten Fryslân, dus wenne 
de cast mar leafst twa moanne lang op camping De 
Kuilart yn Koudum. ‘Dat voelde wel als vakantie, maar 
was het absoluut niet’, laket akteur Jelle de Jong. Hy 
spilet de rol fan Thijs yn de film. Jelle is gjin ûnbekende 
yn ús provinsje, want hy spile ek al yn De Kameleon 2. 
En miskien kenst him fan de tv-searje Dokter Deen, 
dy’t op it eilân Flylân opnaam waard. ‘Ik ben niet meer 
uit Fryslân weg te slaan’, knypeaget Jelle.

Under de yndruk fan Fryslân
Carolien en Jelle komme beide út Den Haach. Se 
kenne inoar al jierren. ‘Jelle en ik zaten bij elkaar op 
de basisschool’, laket Carolien. ‘We deden samen 
dezelfde middelbare school en volgden daarna de 
Toneelacademie. En nu spelen we dus eindelijk samen 
in dezelfde film.’ Jelle ken Fryslân al aardich, mar 
Carolien wie noch mar ien kear yn ús provinsje. ‘Toen 
ik klein was, ben ik hier al eens op vakantie geweest. 
Maar dat is zo lang geleden, dat ik me er weinig van 
herinner’, jout se ta. Se is lykwols ûnder de yndruk fan 
Fryslân. ‘Het is hier echt supermooi.’ Oft se nochris nei 
de Snitswike komt? ‘Misschien wel!’

‘Ik doar no al te 
sizzen dat dit 
ús bêste film 
oant no ta is.’

De film Sneekweek is fan 

21 jannewaris 2016 ôf yn 

de bioskopen te sjen.
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De film yn it koart
Seis freonen komme nei de Snitswike om in 
wike lang te silen en te feestfieren. Se hiere 
harren eigen priveevilla, dêr’t se grutte 
feesten organisearje. It begjint gesellich, 
mar stadichoan komme der hieltyd mear 
geheimen út harren ferline boppedriuwen. 
Wat de fakânsje fan it jier wurde moat, 
einiget yn in nachtmerje. Mear ferklappe wy 
noch net. Dat moatst sels mar sjen!
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Mobylweetsjes

Wêr giet it oer?
Remco Heeringa (14) wol profesjoneel hurdfytser 
wurde. Hy hat it talint, hy hâldt fan trainen en is 
hartstikke serieus yn de sport. Mar dan bart der in 
slim ûngelok en liket Remco syn dream yn reek op te 
gean. Wat moat hy no? Hurd wurkje om wer hielendal 
better te wurden? Of is it better om net mear oan de 
fyts te tinken en him te rjochtsjen op skoalle en in 
gewoan libben? 

Bekend fan de tv-searje!
Dit boek heart by de dramasearje De Koers fan Omrop 
Fryslân. Yn de searje spilet Remco in belangrike rol, 
mar yn it boek komt syn echte ferhaal foar it ljocht. 
Lês ek it ynterview op side 16 fan dizze LinKk. Dêryn 
fertelt Romke Gabe Draaijer, de haadrolspiler fan 
dizze tv-searje, alles oer himsels en syn nijste projekt 
De Koers.

Foar de 
skerpe lêzer: 

Yn de foarige 
LinKk waard 
oankundige 
dat De keet fan 
Annawâld as 
special yn de 
folgjende LinKk 
komme soe. En 
no lêst oer De 
deikoersen fan 
Remco... Sorry! 
Fansels hâlde 
jim dat oare 
boek tegoede. Yn 
LinKk 4 geane 
wy op besite 
yn De keet fan 
Annawâld!

Lês
no!

HANDICH!
Bist lekker oan it lêzen en wolst net steurd wurde 
troch blypkes fan dyn telefoan? Post dit op Insta-
gram, Snapchat of oare akkounts en net ien sil 
dy lestich falle! De ôfbylding is te finen op de 
Facebookside fan LinKk.

Op dizze side fynst alles oer boeken. De nijste 

titels of de bestsellers fan Lêze foar de list. 

Ditkear in splinternij boek yn ‘e spotlights: 

De deikoersen fan Remco, skreaun troch Bart 

Kingma. Mear as twatûzen earsteklassers 

sille it boek begjin 2016 lêze. Do dochs ek? 

Foto’s meitsje, appe, belje, 

kloksjen, Google’je… Ja, dat 

kinst allegearre mei in telefoan. 

Mar witsto dit al?! Fjouwer 

weetsjes oer de mobyl. 

Hoe sms’t in Sinees?
Sinezen binne hartstikke slim, 

want se kinne op twa manieren 

skriuwe. Harren eigen tekens en 

ús alfabet. Us alfabet bestiet út 26 

letters, dy passe wol aardich maklik 

op in toetseboerd. Mar fan de 

Sineeske tekens binne der tûzenen, 

dy passe dus net allegearre op in 

toetseboerd… Dêrom sms’e Sinezen 

yn ús alfabet. Wolle se Ni hao (hallo) 

stjoere, dan type se in n en i yn. Op it 

skerm ferskine dan de tekens fan de 

wurden dy’t mei ‘ni’ begjinne. Dêrút 

kieze se it teken dat se bedoele. Sa 

kinne se yn ús alfabet type, mar 

ferstjoere se it berjocht wol yn 

Sineeske tekens. 

Hoe wurket 
de trilfunksje?

Yn dyn telefoan sit in ûnderdiel 

dat hiel hurd rûndraaie kin. Mar it 

draait net kreas, mar just hiel wyld. 

Der is gjin lykwicht. Dêrom begjint 

it te skodzjen. Net allinnich dat lytse 

ûnderdieltsje, mar dyn hiele telefoan!

Wêrom begjint in mobyl nûmer mei 06? 
Dat antwurd is hiel simpel: omdat alle oare nûmers op wiene! Alle doarpen en stêden fan Nederlân hawwe in eigen tagongskoade foar telefoannûmers. Sa begjinne de nûmers fan alle fêste telefoanen yn Amsterdam mei 020, dy fan Ljouwert mei 058, dy fan Snits mei 0515 en dy fan Dokkum mei 0519. Allinnich 060 en 090 wiene noch frij. De tagongskoade foar mobile telefoans is dêrom 06 wurden (de lêste 0 ha se mar fuortlitten). 090 hat der in nul by krigen, ast in 0900-nûmer bellest, dan moatst ekstra betelje.

Hoe wurket mobyl beljen?

No, gean der mar even foar sitten. In fêste telefoan sit oan in kabel 

dy’t troch de grûn nei in sintrale giet. Dêrwei giet it nei alle oare fêste 

telefoanen. By in mobile telefoan geane de sinjalen troch de loft. 

Dy sinjalen of radiogolven lizze hiel wat kilometers ôf, mar geane 

hartstikke hurd. Se moatte earst fan dyn telefoan nei in stjoermêst, it 

basisstasjon. Dêr wurde de golven opfongen en troch kabels yn ‘e grûn 

trochstjoerd nei de sintrale kompjûter. Dy siket út wêr’t de telefoan 

dy’tst bellest is. Dat kin sa hurd om’t dyn telefoan de hiele dei lytse 

sinjalen útwikselet mei stjoermêsten. Sa hâlde se yn kaart wer’tst bist 

en kinne se dy gau fine. De sintrale kompjûter stjoert it telefoantsje 

troch nei de stjoermêst der’tst it tichtste by bist en dy stjoert it dan 

troch nei dyn telefoan. Got it?
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Ik doch it net mear! 
Noait wol ik werom nei dy 

rotskoalle. Wytske trapet har in slach 
yn ’e rûnte. 

Se fytst sa hurd as sy kin fan it skoalplein ôf. 
Wat kin dy menear Anema seure! Hy kin dan 

wol al twa wike mentor fan H3b wêze, mar dat 
betsjut seker net dat hy it allegearre better wit. It 

ien-op-ien-gesprek dat se krekt mei Anema hân hat, 
spûket har yn ’e holle om. 

‘Als jij je nu eens zou concentreren op je huiswerk, in 
plaats van op andere dingen’, hie er sein, wylst hy har 

ynkringend oansjoen hie. 
Seker omdat hy my moandei foar de Jumbo sjoen hat mei 

Izu. It soe wat! 
Izu is al achttjin, fet stoer en wennet al op himsels, yn in 

appartemintsje boppe de supermerk. Hy siet ferline jier noch 
op it Alexander College, mar is yn maart fan skoalle ôfgien. 
‘Geen zin meer’, sei er. Fan skoalle trape, sizze ‘se’. 
Dêr hoech ík thús net mei oan te kommen, tinkt Wytske al 
fytsendewei. 

Doe’t se ferline wike foar har mem noch eefkes makaroany helje 
moast, siet Izu op it bankje by de Jumbo te smoken. Mei in leuk jek 
oan, lekker nonsjalant, en mei presys de goeie kleur All Stars. Mei syn 
brune eagen hie hy har roppen. As se deroan weromtinkt, krijt 
se it wer waarm. Jemich, wat in moaie jonge! En fet aardich. 
Ik snap echt net wêrom’t elkenien sa benaud foar Izu is. 
‘Chérie,’ hie hy sein mei syn Frânsk Marokkaanske 
aksint, ‘kom even bij me zitten’. 
En doe hie er samar syn earm om har 
skouders lein en hiene se gesellich oer 
fan alles en noch wat praat, wylst se 
lekker tsjin him oankrûpt wie. O, 

wat in moaie middei! It wie krekt 
oft it gjin ferskil makke dat 

Wytske noch mar 15 wie. Izu 
fertelde oer it frije libben dat er 

no hie no’t hy noait mear húswurk hoegde te 
meitsjen. 

‘Hier en daar klus ik wat bij’, sei er. ‘Volgens mij 
heb ik ook nog wel een leuk baantje voor jou.’ 

En dêrnei tuten se op it bankje en syn 
waarme hân glied oer har búk. 

Wytske giselet 
de trapers nochris rûn. 

Une fille parfaite, suchtet se. Foar Izu bin ik 
perfekt, dat sei hy sels. 

Juster hat se alles oan har twa bêste freondinnen Evie en 
Marije ferteld. Dy seagen al wat frjemd. Wytske koe harren reak-

sje net fuort pleatse. Wiene se jaloersk of seagen se har no mei-
lijich oan? 

‘Pas maar op’, warskôge Evie, en se frege: ‘Weet jij wel welke klusjes 
hij doet?’ 

Marije hie har eagen oerdreaun nei de himel opslein. 

Nee, wit ik folle, tocht Wytske wylst se foar it stopljocht wachtet. 
Kluskes. Hy sil wol túntsjes meane of sa no en dan in baantsje by 

Randstad Uitzendburo ha. 
Se fytst de hoeke om en smyt har fyts yn de fytsestalling fan de 

Jumbo.
‘Noait mear nei skoalle. Noait!’ seit se tsjin harsels. 
‘Ik sliep by Evie, xxx’, sms’t se har mem. Dêrnei set se har mobyltsje 
út, proppet ’m ûnder yn ‘e tas en drukt op de doarbel fan Izu’s 
appartemint.
As Izu de doar iependocht, begjinne de triennen as fansels te rôljen 
en fertelt Wytske hoe gemien Anema reagearre op har fiif en in 
heal foar Dútsk. Se prate noch in skoft en Izu makket in pot tee. By 
Izu fielt se har frij. Ferromme ek. Fier fuort fan skoalle en thús. 

De hiele jûn prate se fierder. ‘Je kunt hier wel blijven slapen’, seit Izu 
as se pizza foar de tv ite. ‘Maar dan zou ik eerst maar even naar 
huis bellen, als ik jou was.’

De oare deis wurdt Wytske wekker ûnder in Marokkaansk tekken-
tsje op ’e bank. Nei in nachttút is Izu op syn eigen bêd strûpt. 
Seis oere hat se de wekker heart. Izu is hastich ôfset yn in swarte 
broek en wyt blûske en mei poetste skuon oan. Sa kreas hat se ’m 
noch noait sjoen! Hy mompelet wat oer in ‘restaurant très chic’. 
Wytske fisket har mobyl út ’e tas, tsjekt har berjochten en stjoert 

har mem gau noch in whatsappke. Rêstich makket se in stikje bôle 
klear, pakt har tas en bynt dy efterop ‘e fyts. De sinne skynt. Rom 

foar de bel komt se op skoalle oan. Se rint fuort nei it klasselokaal. 
Dêr sjocht se Anema al stean mei Evie en Marije. 

Hiel even giet har troch de holle wat Izu juster sei: ‘Wat wil jij, 
Wytske? Zonder diploma’s word je niet toegelaten op het mbo of 

hbo. En zonder diploma’s…’ Izu die it lûd nei fan in komeet dy’t 
delstoart, ‘kun jij het schudden.’

Mei in: ‘Dêr bin ik wer’, groetet se har freondinnen. ‘Ik meitsje 
myn skoalle ôf, pour plus tard. Better foar letter’, seit se mei in 

laits. ‘Dan begjin ik mei Izu in útstjoerburo foar de hoareka.’

Love me, boy!



Hello! Adele is werom... 

en hoe!
Neidat Adele befallen wie fan har soantsje Angelo yn 2012 waard it tiid 

foar rêst en tiid foar har man en bern. Yn datselde jier skreau se noch 

wol it nûmer ‘Skyfall’ foar de 23e James Bond film. Dêrmei wûn 

Adele in Oscar, in Grammy en waard se beneamd as lid yn de Oarde 

fan it Britske Ryk. Dêrnei wie it noch in skoft stil. Mar no is Adele 

werom… en hoe! Mei it fantastyske nûmer ‘Hello’ knalt Adele de 

hitlisten omfier en stiet se wer op nûmer ien. Nei ‘Rolling in the 

Deep’, ‘Set Fire to the Rain’ en 

‘Skyfall’ is ‘Hello’ har fjirde 

nûmer ien hit. ‘Hello’ komt út 

it neat op nûmer 1 binnen en is 

dêrmei de 34e hit yn de skied-

nis dy’t dizze prestaasje levere. 

Wy binne fansels su per nijs-

gjirrich hokker juwiel tsjes 

noch mear op har nije album 

‘25’ stean sille.

De triennen fan 

Justin Bieber

It hat in skoft stil west om Justin Bieber 

hinne. Mar yn dy stilte hat Justin knetterhurd 

wurke om der in knaller fan in album út te 

goaien, plus by alle nûmers in fideoklip te 

meitsjen. Syn album ‘Purpose’ is yn ’e earste 

wike al 525.000 kear ferkocht yn Amearika. 

Dêrmei docht Bieber it better as One 

Direction. It liket derop dat Justin syn eigen 

ferkeaprekôr ferbrekke sil. ‘Believe’ waard 

yn 2012 nammentlik 374.000 kear ferkocht 

yn ’e earste wike. Tidens in optreden yn Los 

Angeles foar de promoasje fan syn nije 

album barde der wat opmerkliks. Justin 

frege nammentlik oft it publyk tegearre 

mei him bidde woe foar de minsken dy’t 

omkommen wiene yn Parys. In pear tûzen 

man wie mûsstil yn it Staples Center. 

Justin wie dêr sa troch oandien dat der 

dikke triennen oer syn wangen rôlen. 

It sukses fan Charlie Puth

Charlie Puth. Fan dy namme hawwe jim wierskynlik noch nea heard. Mar Charlie syn wurk 

kenne jim fêst wol. Hy is nammentlik sjonger, songwriter en producer. Charlie hat in hiel 

soad nûmers skreaun foar artysten sa as Jason Derulo, Meghan Trainor en Trey Songz. Ek 

kenne jim him fan it nûmer ‘See you again’. Charlie sjongt en Wiz Khalifa rapt. It nûmer 

waard in superhit; it kaam op nûmer 1 binnen yn mear as 90 lannen oer de hiele wrâld. De 

hiphop track is te hearren yn de lêste sêne fan de film Furious 7. Ien en al sukses dus! Mar 

dat wie net altyd sa. Charlie groeide op yn in earme húshâlding. ‘Spagettysaus koene wy 

thús net betelje, mar myn âlders hawwe altyd hiel hurd wurke om ús in goed libben te jaan. 

Ik bin opgroeid yn in gesin dêr’t altyd muzyk klonk. Myn mem sette de koptelefoan op har 

dikke búk doe’t ik dêr as lytse poppe yn siet.’

#5 @arianagrande
Op nûmer 5 stiet Ariana Grande mei 48.7 miljoen 

folgers. Ariana begûn har karriêre op Broadway. 

Ek aktearre se yn in programma by Nickelodeon. 

Dêrnei begûn har muzykkarriêre. Koartlyn song 

se yn Victoria’s Secret Fashion Show yn Londen.

#4 @beyonce
Op nûmer 4 stiet Beyoncé mei 51.1 miljoen 

folgers. Sjongeres Beyoncé begûn yn de 

fammegroep Destiny’s Child en gie dêrnei solo. 

Bé ferkocht miljoenen platen en wûn 17 Grammy 

Awards. Yntusken is se mem fan 2 berntsjes en 

troud mei rapper Jay Z. 

#3 @selenagomez
Op nûmer 3 stiet Selena Gomez mei 51.3 

miljoen folgers. Dêr’t oare stjerren foaral 

populêr binne om harren selskes, skoart Selena 

Gomez punten mei har orizjinele plaatsjes. 

Foardat Selena ferneamd waard, wurke se as 

aktrise foar Disney Channel. 

#2 @kimkardashian
De hiele famylje Kardashian is populêr op 

Instagram, mar oan kop rint Kim Kardashian. 

Op nûmer twa stiet dizze stjer mei har 52 

miljoen folgers. In akkount fol mei selskes, foto’s 

fan suskes, har leafde rapper Kanye en harren 

berntsje North.

#1 @taylorswift
Ennn… op nûmer 1… The one and only Taylor 

Swift mei mar leafst 55.3 miljoen folgers! Dêrmei 

is Taylor de alderpopulêrste instagrammer fan de 

hiele wrâld. Taylor starte har karriêre as 

countrysjongeres en stapte yn 2008 oer nei pop. 

Dat bliek in gouden set, de wrâld is gek mei har!

Koarte LinKke Saken
Adam Levine fan Maroon 5 hat in nije tattoo. No siet Adam 
al aardich ûnder de tattoos, mar dizze seemearmin is sa grut 
dat it syn hiele rêch bedekt. 
It is te hoopjen dat er gjin 
spyt krijt fan syn ivige 
plakplaatsje, want hy hat 
al ris earder in tattoo sette 
litten dy’t er no net mear 
moai fynt… Gelokkich hie 
er wol tastimming krigen 
fan syn frou, dat skeelt.

Sjongeres Lorde wurdt 
derfan beskuldige dat se 
oan it playbacken wie by 
Saturday Night Live. Har 
reaksje? ‘Wow, dat mins-
ken tinke dat ik oan it 
playbacken wie is in 
geweldich kompli mint! 
Ik sjong blykber live 
krekt sa as op CD…’ 
Lorde seit dat se noch 
nea yn har libben mei 
in optreden playbackt 
hat en dat ek noait fan 
plan is om te dwaan.

Rapper Lil’ Kleine 
hat in filmrol te 
pakken. Hy sil spylje 
yn de film ‘Renesse’ 
dy’t opnommen wur-
de sil yn Portugal en Nederlân. In grut diel fan de cast 
bestiet út YouTube-stjerren as Niek Roozen en Monica 
Geuze. De komeedzje sil gean oer fjouwer freonen dy’t 
op strânfakânsje sille en fan doel binne om in famke te 
skoaren. Yn july 2016 yn ’e bios te sjen. 

Populêrste Instagrammers

Linkke sidenLinkke siden
Tekst: A

nna M
arije Bloem
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Yn Oranje

Julian wol ek graach witte hoe’t de 
tarieding (voorbereiding) op it WK 
Kuorbal wie. Erwin: ‘Nei’t wy yn juny/
july mei Oranje in reis nei Hong Kong 
en Taiwan makke hiene, krigen wy in 
pear wiken frij. Dêrnei binne wy fuort 
wer begûn mei trainen foar it WK. Dat 
diene wy op Papendal. Elke training 
trainden wy hurder en wy diene in hiele 
soad partijfoarmen. Oan ‘e ein fan de 
tarieding spilen wy oefenwedstriden.’

‘Is de voorbereiding op een WK-finale 
anders dan op een Leaguewedstrijd?’, 
freget Julian. Erwin: ‘Eins net, mar 

in WK-finale is fansels wol 
in bysûnder momint. Wy 
spylje net sa faak foar safolle 
minsken.’ Erwin wie net 
senuweftich foar de finale. ‘Ik 
fûn it fansels wol spannend. 
By myn club LDODK (De 

Gordyk) stean ik altyd yn de basis en no 
begûn ik op de bank, dan libbest oars 
nei in wedstriid ta. Ik wie wol bliid dat 
ik noch eefkes meispylje mocht, al wie it 
mar in pear minuten.’ 

Traine, traine en nochris traine

Julian kin skoalle en kuorbal goed 
kombinearje. ‘Vorig jaar deed ik HAVO 
en nu doe ik VMBO theoretisch aan het 
Lindecollege. Doordat ik nu niet zoveel 
voor school hoef te doen, lukt het nu 
beter.’ Hy hat net in soad tiid foar oare 
hobbys. Hoe sit dat by Erwin? Traint 
hy in soad? ‘Op moandei train ik mei it 
Nederlânsk team op Papendal, tiisdeis 
train ik by LDODK, woansdeis doch ik 

thús oan fitness, tongersdeis traine wy 
wer twa kear by LDODK en freeds is myn 
rêstdei.’ 

Jonges en famkes yn ien team

By kuorbal spylje jonges en famkes yn 
ien team. Julian: ‘Dat maakt de sport 
heel gezellig.’ Trochdat it in sport is dêr’t 
froulju en manlju gelyk binne, wol IOC-lid 
Camiel Eurlings der graach in Olympyske 
sport fan meitsje. Mar dan sil kuorbal 
earst in echte wrâldsport wurde moatte… 

It leafst dogge se fansels mei oan de 
Olympyske Spelen, mar salang’t dat net 
kin, hawwe Erwin en Julian oare doelen 
foar eagen. Julian: ‘Mocht korfbal niet 
Olympisch worden, dan is mijn hoogste 
doel om ooit in de Korfbal Leaguefinale 
in het Ziggo Dome te staan.’ Erwin hat 
al in EK- en WK-titel wûn, mar hy wol 
graach nóch belangriker wurde foar 
Oranje. ‘Ik wol besykje om basisspiler te 
wurden.’ 

Julian en Erwin waarden beiden grut 
yn in échte kuorbalhûshâlding. Julian: 
‘Mijn vader is korfbaltrainer, mijn zus 
en mijn broer korfballen en ook mijn 
moeder doet veel in het korfbal.’ Sterker 
noch, ast by Julian it achtertúnhekje 
trochrinst, stiest al yn sportseal De 
Steense. Dêr begûn hy as 4-jierrich jonkje 
mei kuorbaljen. ‘Ik heb ook een jaar op 
voetbal gezeten, maar vond korfbal veel 
leuker.’

Nei de top

Julian spilet al fan jongs ôf oan yn 
talinteteams en is benijd hoe’t Erwin 
nei de top klommen is. Erwin: ‘Ik siet 
ek altyd wol yn earste teams, skoarde 

in soad doelpunten en ik wie 
belangryk foar it team. Mar 

doe’t ik yn it Fryske team 
spile, mochten al myn team-
genoaten nei de seleksje 
Noard, mar ik net. Letter 
mocht ik der gelokkich wol 
by. Wylst ik gjin basisspiler by 

Noard wie, waard ik wol frege 
foar it Nederlânsk team ‘ûnder 

19’. Dêrnei folge Jong Oranje 
en no spylje ik by it 

Nederlânsk 
team.

It ôfrûne jier makke Julian de stap fan 
SCO nei DOS’46. ‘Ik wil graag op een hoger 
niveau spelen en dat kan bij DOS’46.’ In 
goed beslút, fynt ek Erwin. Hy hat ek 
noch wat tips foar Julian. ‘By DOS’46 
binne echt wol groeimooglikheden, 
Julian is noch mar sechstjin: hy kin dêr 
noch in protte leare. Ast hiel hurd trainst 
en fertrouwen yn dysels hast, komst der 
wol. Ik ha sels op in bepaald stuit alles 
oan ‘e kant set foar it kuorbal. Mar it is 
belangryk om dêrneist ek leuke dingen te 
dwaan. Wille yn it kuorbal stiet foarop!’ 

‘Wille yn 
kuorbal!’ 

Ju
lia

n

Er
w

in

Mear witte oer kuorbal?

www.knkv.nl

www.ldodk.nl

www.dos46.nl

‘Wille yn 
kuorbal!’ 

Witst it noch? Nederlân 

waard begjin novimber 

wrâldkampioen kuorbaljen. 

Erwin Zwart fan De 

Gordyk skoarde yn de 

finale de lêste treffer foar 

Nederlân. Mei dy treffer 

sette hy de einstân op 

18-27. Kuorbaltalint Julian 

Frieswijk (16) út Wolvegea 

seach de wedstriid tusken 

Nederlân en België 

live op telefyzje. Hy 

stelt graach in pear 

fragen oan Erwin!



De earste yn Madame Tussauds
Namme: Zoe Sugg (Zoella) en Alfie Deyes (Pointless Blog)
Leeftiid: 25 en 22
Lân: Ingelân
Medium: YouTube
Spesjaliteit: Zoe Sugg is in beauty-flogger op YouTube. Foar 
har 7 miljoen folgers makket se allegearre handige filmkes 
oer make-up, hier en klean. Ek har lover, Alfie Deyes, hat 
in pear YouTube-kanalen en aardich wat folgers. Reden foar 
Madame Tussauds London om waaksen bylden fan it pear te 
meitsjen. 

De bêst betelle
Namme: Felix Kjellberg (Pewdiepie)
Leeftiid: 25
Lân: Sweden
Medium: YouTube
Spesjaliteit: Felix, alias Pewdiepie, hat sûnt 
2010 in YouTube-kanaal dêr’t er game-
fideo’s op set. Hy hat 39 miljoen abonnees, 
elke 4 sekonden komt der wer ien by. Foaral 
syn hilaryske reaksjes op de games sprekke 
oan. Krektlyn wie er de earste YouTuber 
mei 10 miljard views. Dat binne der mear 
as Rihanna (7 miljard)en Taylor Swift (6 
miljard). Felix wurdt der net earmer fan: 
jierliks wurdt der 6 miljoen euro op syn 
rekken byskreaun. Pewdiepie is dêrmei de 
bêst betelle YouTuber. 

De jongste 
Namme: Charli
Leeftiid: 8
Lân: Australië
Medium: YouTube
Spesjaliteit: Charli is noch mar 8 jier, mar hat al 3 jier in YouTube-kanaal. 
Tegearre mei har suske fan 5 makket se filmkes oer itensieden. Se hat no it 
aldergrutste iten-kanaal fan de wrâld (hiene we al sein dat se 8 is)! Ja, do lêst 

it goed, CharlisCraftyKitchen is 
grutter as de kanalen fan Jamie 
Oliver en Gordon Ramsay. Har 
filmkes wurde elke moanne 
29 miljoen kear besjoen. En 
dêr fertsjinnet se mear as in 
ton yn ‘e moanne mei. Yn har 
populêrste filmke (mear as 57 
miljoen kear besjoen) makket 
se Frozen ijsko’s.

Ek jild fertsjinje 
mei YouTube?
Dat kin. Pewdiepie, de bêst betelle YouTuber, 
fertsjinnet jierliks mear as 6 miljoen euro! Hy 
stiet op nûmer 1 yn de top 10 fan YouTube-
miljonêrs. Hoe’t er der sa ryk mei wurdt? 
Benammen troch advertinsjes dy’t YouTube 
foar, ûnder of boppe de filmkes plakt. 
Dêrneist hat er sponsors.

Fansels kinsto dat ek! Want ien betingst 
(voorwaarde) om YouTube-miljonêr te 
wurden is dyn leeftiid. Elkenien yn de top 10 
is ûnder de 30. Yn de pocket! Fierder moatst 
fansels in idee ha, it leuk fine (en dyn âlders 
ek!), partner wurde fan YouTube en goed 
besjoen wurde. Sukses!

PS  Asto wrâldferneamd bist, wolle wy graach 
in ynterview yn LinKk!

De Nederlanner
Namme Enzo Knol

Leeftiid 22
Lân Nederlân

Medium YouTube 
Spesjaliteit Tsja, eins makket Enzo net sa’n protte mei, mar hy 

set dochs allegearre filmkes (2 filmkes deis) fan syn libben op 
YouTube. En dat wurket. Oft er no ierappels bakt of in stikje bôle yt, 
tûzenen minsken sjogge dernei. Enzo fertsjinnet aardich mei syn 
YouTube-kanaal, jierliks hast in heal miljoen. Teminsten: dat sizze 
se, mar der wurdt altyd wat geheimsinnich oer dien.

Tekst: A
tsje de V

ries
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folgjenWa te

yn 2016?
Sosjale media-celebs binne der genôch. Ek fia sosjale media kinst tsjintwurdich wrâldferneamd wurde.

Wa binne hot op ynternet? Oftewol, wa moatst folgje yn 2016?

De earlikste
Namme: Essena O’Neill
Leeftiid: 18
Lân: Australië
Medium: Instagram
Spesjaliteit: Fan de iene op de oare dei feroare Essena O’Neill 
de namme fan har Instagram-akkount. Har heal miljoen folgers 
seagen ynienen dit: Social Media Is Not Real Life. Essena helle 
ek 2.000 foto’s fuort en skreau by oare foto’s nije teksten. Earlike 
teksten, sa as: Foar’t ik dizze perfekte foto meitsje koe, hie ik al 
100 foto’s makke. Of in dei net iten. Of foar dizze krige ik dik 
betelle. Essena koe wol libje fan har posts, mar net libje mei har 
posts, sa die bliken…

De Fries
Namme: Twan Kuijper 
Leeftiid: 19
Lân: Fryslân/Amearika
Medium: Vine
Spesjaliteit: Twan komt út Ljouwert, is model en wennet no 
in jier yn Amearika. Dêr kaam hy in famke tsjin dat miljoenen 
folgers hat op Vine. Hy spile in pear kear mei yn har filmkes en 
krige sa hieltyd mear eigen fans (no al mear as 2 miljoen). En dat 
docht fertuten! Hy krijt no modellekontrakten oanbean en komt 
ynienen op feestjes dêr’t ek Paris Hilton, Justin Bieber en Sunnery 
James binne. Bofkont! 
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Tekst: Jelle B
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Leeftyd 
: 25 jierMiddelbere skoalle : Bogerman  

 Koudum
Favorite muzyk : StromaeFavorite searje : Game of Thrones

Romke Gabe Draaijer

17

Romke Gabe Draaijer spilet de haadrol yn de nije dramasearje 

De Koers. ‘Ik haw al yn in hiel soad produksjes meispile, 

mar dit is myn earste echte haadrol.’ Hoe’t in gewoane 

jonge út de súdwesthoeke karriêre makket as akteur…

‘Moatst dwaan watst sels echt dwaan wolst, want dêr wurdst it lokkichst 
fan.’ It is Romke Gabe syn motto en it wurket. Hy woe toanielspylje en 
ûndertusken hat er al yn ferskillende toanielstikken en telefyzjesearjes 
spile. Yn 2008 spile er yn it iepenloftspul fan Jorwert. ‘It wie úteinlik 
myn echte trochbraak… Ik spile doe foar grutte, folle tribunes. Dat wie 
écht te gek.’ Fan in teatersjuery, dy’t alle iepenloftspullen yn Fryslân 
beoardiele, krige er doe in priis: de Gouden Gurbe foar de ‘Bêste byrol’. 
‘Ja, dêr wie ik bêst in bytsje grutsk op.’ 

Magy fan toaniel
Romke Gabe groeide op yn Molkwar en yn it jier 2000, as jonkje fan 
tsien, rekke er ûnder de yndruk fan it toanielspektakel dat plakfûn 
yn syn doarp. Prachtich opboude preammen farden troch it doarp. 
De magy fan it toaniel luts en soe him net wer loslitte. Hy folge in 
toanielkursus yn Balk en syn mbû-stúdzje waard ‘Artyst/Drama’. No 
folget er oan de NHL de oplieding ta ‘Docent Theater’. ‘Want,’ sa fynt 
Romke Gabe, ‘fan spyljen allinne kinst eins net bestean…’ 

Yntusken spile er ek yn produksjes fan Tryater, it iennige profesjonele 
teaterselskip fan Fryslân. ‘It wie hiel fet om tusken dy grutte Tryater-
akteurs te stean.’ Romke Gabe learde yn dy tiid noch mear as aktearjen. 
‘Ik haw ek leard om fan Fryslân en it Frysk te hâlden. Earst tocht ik dat 
ik beslist nei de Rânestêd ta moast om karriêre te meitsjen. Mar it 
kin ek yn Fryslân. Hjir is genôch te heljen.’ 

De Keet, De Utflecht en De Koers
Foar Omrop Fryslân spile er al twa kear earder mei yn searjes. Yn 
2013 wie dat ‘De Keet’ en in jier letter spile er yn ‘De Utflecht’. 
‘Foar telefyzje spylje is echt hiel oars as op in poadium. In 
toanielstik is ien lang stik fan sa’n twa oeren. Foar telefyzje 
binne it allegear losse sênes dy’t draaid wurde. En sa’n film 
wurdt noait chronologysk opnommen. Moatst hiel goed de 
kop by it ferhaal hâlde.’ 
Yn ‘De Koers’ spilet Romke Gabe de rol fan Sieger, in jonge fan 
santjin dy’t as hurdfytser graach prof wurde wol. Syn trainer 
tinkt dat er hurder fytst as er sa no en dan in piltsje nimt… 
Hâldt er sels ek fan fytsen? ‘Ja, ik fyn fytsen wol lekker. Ik 
haw al fiif kear de Alvestêdetocht fytst. De lêste kear op de 
fyts dy’t ik ek brûk yn de telefyzjesearje. Doe koe ik dus 
moai oefenje, want it is ien mei klinkskuon en dêr moatst 
earst wol oan wenne.’ Yn de searje is Sieger op in stuit sa lilk 
dat er de racefyts oer de brêge yn ‘e sleat smyt… Skande… 
Witte hoe’t it ôfrint? Dan moatst de searje sjen!

Romke Gabe hat gjin idee hoe’t syn karriêre 
fierder ferrinne sil. Hy stiet ynskreaun by 
ferskillende castingburo’s. Mar wat as er it 
foar it sizzen hie? ‘Dan soe ik wol in rol ha 
wolle yn de searje ‘Penoza’. Dat liket my hiel 
stoer.’ Foar de jongeren dy’t ek dreame fan 
toaniel hat er mar ien (wize) ried: ‘Moatst 
dwaan watst echt dwaan wolst. Dan sil it ek 
slagje, sjoch mar nei my!’

Romke Gabe 
leit op KOERS



KOM MU
NI AS

KA JE

Y
llustraasje: Lilo

18

Bisto mear fan it digitale Hand Letteren? De Paint Paper 
Studio App is in superfleurige fotobewurkingsapp dêr’st 
dyn foto’s personalisearje kinst mei te gekke mei de hân 
skreaune teksten en plaatsjes. In echte oanrieder!

Foar de krea bea’s ûnder ús: bisto al besmet mei it Hand 
Lettering firus? It is (wer) hartstikke hip! Yn in tiid dat 
kompjûters, tablets en smartphones ús belangrykste 
kommunikaasjemiddels binne, wurdearje hieltyd mear 
minsken mei de hân skreaune letters. Mei kalli-
grafearpinnen of spesjale hand lettering pinnen kinst 
keunstwurken mei wurden meitsje. Ynternet stiet der fol 
mei! Op YouTube fynst in soad hand lettering tutorials en 
ek Instagram stiet grôtfol mei prachtige mei de hân 
skreaune plaatsjes. Lit dy ynspirearje, pak in pinne derby 

en gean oan ‘e slach mei dyn 
favorite quotes!

Moatst der eefkes foar 
sparje, mar dan hast ek 
wat! Krekt lykas mei de hânskreaune 
berjoch ten wer hip binne, wolle wy yn dizze 
tiid fan digitale fotografy ek wer werom nei 
‘echte’ foto’s. Dêrom binne instant foto-
kamera’s tsjintwurdich hot. Ut sokke kamera’s 
komt in pear sekonden nei it nimmen fan de 
foto in echte retro polaroid rôljen. Eefkes in 
pear sekonden wachtsje en do sjochst it byld 
op it papier ferskinen. Hoe cool! 

Yn dit superleuke boek nimt Mary Kate McDevitt 
dy mei yn de wrâld fan Hand Lettering. It stiet 
fol mei tips, trúks en ynspirearjende 
bylden. En troch alle oefenmoog lik-
heden hasto it handletterjen sa 
ûnder de knibbel!

It is de nijste sosjale media hit: Meerkat! 
Brûkers fan dizze app kinne oeral dêr’t se 
binne live fideo’s diele mei freonen. Troch de 
goede timing, nei tekst en foto’s is no fideo yn 
opkomst, is dit medium mei kûgelsfeart 
(vliegensvlug) populêr wurden. Dus download 
de app en begjin mei dyn eigen livestream! 

KommunikaasjeGadgets

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

Meerkat

Polaroid rules!

1919

Paint paper studio app

Bubble Ball is it nije fuotbal. En in regelrjochte hype! It 

spultsje wurket itselde as gewoan fuotbal, allinne 

hisest dysels by dizze hilaryske sport yn in enoarme 

opblaasbal. Troch tsjin oare ballen oan te beuken, 

sikest dyn wei nei de goal. Net allinne superleuk om te 

dwaan, mar ek enoarm grappich om nei te sjen. Foaral 

as der wer ris in spiler oereinholpen wurde moat…

Bubble Ball

Hand Lettering

Sjop hjir: 

www.gadgethouse.nl

Sjop hjir: 
www.bol.com

Hand Letterling Ledger
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Virtual reality ek op YouTube  
Virtual reality fideo’s binne no ek te besjen op YouTube. Fideomakkers 
kinne harren fideo uploade yn in spesjaal formaat, sadat de sjogger alle 
kanten op sjen kin. Foar sa’n vr-fideo hast wol in spesjale virtual reality bril 
foar smartphones nedich, bygelyks de Google Cardboard (sjoch hjirneist). 
Ast dy hast, hoechst allinne noch mar op it ikoantsje yn de app te klikken 
en de spesjale fideo ferskynt. De vr-funksje wurket ek mei gewoane fideo’s, 
dan krijst it filmke te sjen fanút in firtuele bioskoopseal. De funksje is 
splinternij en allinne noch mar beskikber foar Android telefoans. 

Sike fan sjocht nije film Star Wars 
Bysûnder ferhaal dit… De 32-jierrige Daniel Fleetwood hat long-
kanker en net lang mear te libjen. Op syn bucket list stie noch ien 
hiele grutte winsk: om’t er syn hiele libben al Star Wars fan is, woe 
er de nijste film noch graach sjen foar’t er stjerre soe. In oprop om 
him in betide ferzje fan de film sjen te litten gong viral op Twitter. Ek 
Star Wars-akteurs Mark Hamill (Luke Skywalker) en Peter Mayhew 
(Chewbacca) stiene achter de aksje #ForceForDaniel. En Daniel syn 
winsk kaam út! Regisseur J.J. Abrams belle him sels op mei it goede nijs. Yn novimber seach Daniel de 
noch net ôfmakke ferzje fan Star Wars: The Force Awakens. 

Vine = populêr  
Op side 14 fan dizze LinKk lêst oer de Ljouwerter Twan Kuijper dy’t bekend wurden is 
troch it sosjale medium Vine. Vine is in mobile app fan Twitter en enoarm yn opkomst. 
Mei Vine makkest hiel ienfâldich koarte filmkes fan seis sekonden. Dy dielst fia Vine 
of oare media. Vine waard yn 2013 útbrocht en is ûndertusken de hurdst groeiende 
app ûnder jongeren yn Amearika. Handich! Bist Instagram sêd? Set dan Vine op dyn 
mobyl. Fette kâns dat de app oer in skoftke ek yn Nederlân in hit is!

Warcraft film  
Regisseur Duncan Jones is dwaande om de populêre game Warcraft te 
ferfilmjen. In drege taak, want films dy’t makke binne nei oanlieding 
fan in game, skoare net altyd goed. Meastal wurde se ûnferbidlik 
ôfkreake troch filmresinsinten. Mar Duncan Jones is derfan oertsjûge 
dat dat net barre sil mei syn Warcraft film. ‘De regisseurs dy’t oant no 
ta sokke films makken, wiene sels net opgroeid mei kom pjûterspullen. 
Ik wol. Ik begryp dus hoe’t in game ynelkoar stekt. En dat nim ik mei 
yn de film.’ Warcraft komt yn juny 2016 yn de bioskoop.  

Nij album fan Psy 
Do kenst it fêst noch wol, it nûmer Gangnam Style. It wie in enoarm grutte hit 
yn 2012. En it is no noch hieltyd de meast besjoene fideoklip oait op YouTube. 
Psy, de sjonger fan Gangnam Style, kaam begjin desimber mei in nij album. It 
is syn earste echte plaat sûnt syn megahit. Hy brocht earder al wol mear 
nûmers út. Sa kaam er ûnder oaren mei Gentleman en Hangover (mei Snoop 
Dogg). Mar no dus in hiel album. De plaat is noch net út wylst wy dit skriuwe, 
mar wy binne hiel benijd wat de Súd-Koreaanske rapper derfan makke hat!   


