
dûbelgonger bisteryk
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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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Jiergong 16

Lês no!

Freek Vonk

Bekendste biolooch fan Nederlân

Bisten & Natuer

Koart ferhaal - Linkke Saken - Sportportret & noch folle mear!!

Dûbelgonger Diereryk

Gadgets

Frysk hynder op

it wite doek

Nûmer 4
jiergong 16
febrewaris 2016

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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sintrum meartaligens

Linkke sakenLinkke saken

Koartlyn sei sportpresintator Tom 

Egberts op tv: ‘of zoals Foppe de Haan 

zegt: hartstikkene mooi’. En it wurd 

‘hartstikkene’ fan de oankrûp-trainer is 

no al troch noch folle mear media brûkt. 

It is dus cool om hartstikkene te sizzen. It 

duorret net lang mear dan brûke se yn de 

rest fan Nederlân allinne mar hartstikkene. 

Yn de folgjende útjefte fan de Dikke Van 

Dale komt hartstikke net mear foar. It 

is dan ferfongen troch hartstikkene. 

Fantastysk Foppe! Mar soargje wol foar 

fuotbalresultaten, want oars wurdt it neat!

folgje LinKk magazine online

.tv
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TOP 5

YNHâldYNHâld
Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Natuergek Freek Vonk
Bekendste biolooch fan Nederlân

Dûbelgongers yn it bisteeryk
Op hokker bist likesto?

Lês no!
De keet fan Annawâld

Mixed feelings
Koart ferhaal

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

It judogefoel fan Sanne Vermeer
Ynterview

Bisten yn ’e romte
Hokker bisten ha astronaut west?

Frysk hynder op it wite doek
Yn hokker Hollywoodfilms spilet dit bist in rol?

Gadgets
De nijste gadgets en hypes

Us Blessy
Poëzy

F-terside
Oer games, muzyk en films

Leuke LinKk-lêzers!
Wat is dyn favorite fûgel? It Nederlânske publyk keas de skries 
(grutto) ta nasjonale fûgel. De ferkiezing waard organisearre troch it 
VARA-programma Vroege Vogels en Vogelbescherming Nederland. De 
swarte lyster einige op it twadde plak en de húsmosk waard tredde. 

Hendrik Tol fan it Lauwers College út Kollum soe sels wol 
in fûgel wêze wolle. Wolst witte wêrom? Dat kinst lêze op 
side 6 fan dizze splinternije LinKk. Foar dat artikel fregen 
wy learlingen op hokker bist se it measte lykje. Dat levere 
ferrassende antwurden op!

Dizze LinKk stiet net allinne yn it teken fan bisten, mar 
ek yn it teken fan natuer. It tema is nammentlik ‘Bisten 
en Natuer’. Lês alles oer Freek Vonk, de bekendste 
biolooch fan Nederlân. Of oer Fryske hynders yn 

Hollywood. Of bisten yn ’e romte. Genôch lêsfoer dus. 
Hooplik kin it dy wat boeie. 

Hast fragen of opmerkingen oer LinKk? Sykje kontakt mei ús! LinKk is 
te berikken fia Twitter (@linkkmagazine), Facebook (linkkmagazine), 
Instagram (@linkkmagazine) of de mail (linkk@cedin.nl). 

Hoi! 
Marrit de Schiffart

Redaksje : Marrit de Schiffart
Cover : 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

Foppe past it Nederlânsk oan

1.  FIFA 16 – PS4
2.  Call of Duty: Black Ops 3 – PS4

3. Grand Theft Auto 5 – PS4

4. FIFA 16 – PS3
5. De Sims 4 – PC
6. Fallout 4 – PS4
7. Grand Theft Auto – PC

8. The Witcher 3: Wild Hunt – PS4

9. Assassin’s Creed: Syndicate – PS4

10. FIFA 16: Xbox 360

Bêst ferkochte games 2015

Wat wiene de populêrste games fan 

2015? Dit is yn elk gefal de top 5 fan 

meast ferkochte games yn Nederlân. 

It rychje bestiet foaral út games foar 

Playstation 4 en PC. En FIFA 16 komt 

mar leafst trije kear foar yn de list!

Bisto lokkich? Ut ûndersyk fan it CBS docht 
bliken dat Friezen de lokkichste minsken 
fan Nederlân binne. 87% fan de ynwenners 
fan ús provinsje seit tefreden te wêzen mei 
harren libben. Fryske manlju binne noch in 
bytsje lokkiger as Fryske froulju. Yn Drinte 
en Seelân binne de ynwenners krekt sa 
lokkich as ús. Yn Flevolân wenje de meast 
ûngelokkige minsken fan Nederlân. 

Lokkich

Hartstikkene
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Tekst: N
ynke van der Z

ee

Leeftiid : 33 jierWurk 
:  biolooch by 
Naturalis en 
telefyzjepresintator Spesjalisaasje :  slangegifMoaiste bist: : de keningskobra Nij programma: :  Freek Tegen De Stropers

Freek Jacobus Vonk 

Hy springt boppe op krokodillen yn de Afrikaanske jungle. 
Hy fangt libbensgefaarlike keningskobra’s yn it tropysk 
regenwoud. En hy hat thús in steppefaraan fan mar leafst twa 
meter lang. Biolooch en telefyzjepresintator Freek Vonk is ien 
fan de meast bekende natuerwittenskippers fan Nederlân. 
Hy is gek op natuer en kin der fol fjoer oer fertelle.

Hast alle wiken sjochst him wol op ‘e telefyzje: biolooch 
Freek Vonk. Syn passy foar de natuer begûn al hiel 
betiid. As lyts jonkje fiske Freek yn syn frije tiid it leafst 
kikkerts út ’e sleat. En op fakânsje yn Frankryk draafde 
hy achter hagedissen oan. 

Syn leafde foar slangen kaam doe’t Freek 14 jier wie 
en foar it earst each yn each stie mei in tigerpyton. Hy 
wie fuortendaliks fereale en lies alles wat er fine koe 
oer slangen. Nei in jier fan seuren, mocht Freek 
syn earste slang keapje. Hy wie doe 16 jier. In 
jier letter hie er mear as hûndert slangen! Gjin 
wûnder dat er nei it VWO keas foar de stúdzje 
Biology yn Leiden.

Slangen melke, kin dat?
Yn 2009 seagen wy Freek foar it earst 
op telefyzje by it pro gram ma De 
Wereld Draait Door. 

Dêr fertelde er oer syn ûndersyk nei slangegif. Dat die 
er sa entûsjast, dat er al gau bekend waard. Yntusken 
hat Freek fjouwer tv-programma’s makke: Freek 
op safari, Freeks wilde wereld, Freek Vonk in 
Australië en Freek Vonk in Latijns-Amerika. Yn 
oktober 2015 wûn er mei syn programma’s de 
Gouden Stuiver, de telefyzjepriis foar it bêste 
berneprogramma. 

Foar syn reportaazjes is Freek faak op 
reis. Mar dêrnjonken wurket er ek noch 
by Naturalis yn Leiden. Dat is in museum 
en in ûndersyksynstitút tagelyk. Freek 
docht dêr ûndersyk nei it brûken fan slangegif 
as medisyn. Hy ‘melkt’ slangen. It gif fan syn 
slangen fangt er op yn in potsje. Dat brûkt hy foar 
ûndersyk nei de behanneling fan sykten lykas MS, 
Alzheimer en kanker. 

Freek syn grutte leafdes
Op syn wurk sit Freek de hiele dei tusken syn 
slangen, mar ek thús yn Amsterdam hat er in hûs 
fol bisten. 

Njonken syn slangen, spinnen en skor pioe-
nen, wennet er tegearre mei ien hiel bysûn-

der húsbist: faraan Johan. Dit twa meter lange 
reptyl liket wol wat op in dinosaurus en is de bêste 
freon fan Freek. De biolooch hat ek hiel gefaarlike 
húsbisten. Sa krige er as erfenis fan in goeie freon 
libbensgefaarlike keningskobra’s. Dy freon ferstoar 

nei’t er troch ien fan syn eigen slangen biten wie. In 
bytsje oppasse dus! 

Sa’t dat heart by BN’ers is Freek ek regelmjittich yn it nijs as it 
giet oer syn oare grutte leafdes. Sa hie er twa jier ferkearing mei 
presintatrise Eva Jinek. It showbizz-pear trof inoar doe’t Freek te 
gast wie yn Eva har show. Dêr is de ‘vonk’ oersprongen. Foarich 
jier makke it stel bekend dat se útinoar giene. It skynt dat Freek 
yntusken oan it daten is mei presintatrise Jill Schirnhofer, dy’t 
op Zapp har eigen programma Jill hat. No mar hoopje dat sy net 
bang is foar slangen…

Freek yn Fryslân
Freek reizget net allinnich nei fiere lannen sa as Afrika en 
Australië foar syn wurk, hy wie ek al ris yn Fryslân. Foar It 

Fryske Gea hat er in podcast makke oer Nasjonaal Park De Alde 
Feanen yn Earnewâld. Freek gie mei in boat it natuergebiet yn en 

fertelde watsto dêr sjen kinst. Dus bisto benijd wat der yn 
Fryslân foar wylde bisten libje? De podcast is fergees te 
downloaden fia iTunes en TOURtoDO. Wa wit wurdsto 
de Fryske Freek Vonk!

Natoergek 
Freek Vonk 
Natuergek 
Freek Vonk 

Freek yn Fryslân

Freek syn grutte leafdes

Slangen melke, kin dat? 
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Tekst: M
arrit de Schiffart

2016 jier fan it boek!

2016 is útroppen ta it jier fan it boek. Dit jier 
hâldt it telefyzjeprogramma De Wereld Draait 

Door dêrom de ferkiezing fan it belangrykste 
Nederlânske boek. En dan is der noch de Boekenparade, 
in reizgjend boekefestival lâns fyftjin grutte stêden.

Lês
no! Op dizze side fynst alles oer Fryske boeken. 

Ditkear stiet der in boek fan Freddy 

Scheltema yn de spotlights: De keet fan 

Annawâld. Giest mei op besite yn de keet?!

Hasto in dûbelgonger yn it bisteryk? Mei oare wurden: 

op hokker bist likesto? Dy fraach leine wy foar oan 

learlingen fan it Lauwers College yn Kollum. 

Dûbelgonger 

yn it bisteryk
Dûbelgonger 

yn it bisteryk
Lorenzo Kroon, 1B 
As ik in bist wêze soe, soe ik in liuw 

wêze. Dat is de kening fan de bisten en 

dat past by myn achternamme Kroon. 

Myn favorite kleuren binne ek giel en 

oranje, de kleuren fan de liuw.

Nynke Postma, 3B 
Ik lykje wol in bytsje op in marter. Dy 

sjogge der hiel leaf út, mar binne it net 

altyd. Oerdeis binne it leave bisten, mar 

nachts binne it echte killers. Se litte har 

net troch minsken pakke. Ik ek net!

Eva de Vries, 2A
As loaiker (luiaard) kinst lekker yn de 

beam hingje en sliepe. Se hoege ek mar 

ien kear yn de safolle wiken nei ûnderen 

om nei it húske. En it iten hinget gewoan 

yn de beam, handich! 

Wander Vietmeijer, 1B 
As ik in bist wêze soe, soe ik in hyena 

wêze. Krekt lykas in hyena bin ik hiel 

entûsjast en drok. En ik yt ek in hiel 

soad. Hyena’s binne ljocht fan kleur en 

ik ha ek blond hier. 

Hendrik Tol, 3B
In fûgel kin oeral hinne fleane en krijt 

fergees iten en ûnderdak. Mar it libben 

fan in fûgel hat ek minpunten: rôvers ite 

fûgels. Dêrom wol ik in rôffûgel wêze. 

Dy hat in moaie giele snaffel en skerpe 

klauwen.

Erik Beets, 1B 
Ik bin gek op klimmen en ik fyn it leuk 

om yn de natuer te wêzen. Dêrom soe ik 

in aap wêze as ik in bist wêze soe. 

Mear ynformaasje oer 

De keet fan Annawâld fynst op

www.lezenvoordelijst.nl

Besjoch ek de hilaryske 

plaatsjes fan celebs en 

harren dûbelgonger yn it bisteryk, 

op side 10 en 11 fan dizze LinKk!

Wêrom ik fan dit boek hâld
Arjan: ‘Eins bin ik hielendal gjin lêzer. Ik sil earlik sizze: ik 
ha tink ik noch noait in boek hielendal lêzen. De Keet fan 
Annawâld is myn earste Fryske boek en tagelyk it earste boek 
dat ik hielendal útlêzen haw. Ja echt! En wat ik der fan fûn? 
Machtich! Fan it begjin ôf siet ik hielendal yn it ferhaal. Wy 
hawwe sels ek in keet, dat sa no en dan wie it krekt as gie 
it oer ús eigen groep freonen. Ik fyn it wol hiel slim wat der 
mei Pieter bard is. Ik stel my dan ek foar hoe’t it wêze soe at 
soks yn ús mateploech barre soe en hoe’t wy dêr mei omgean 
soenen. Wat ik ek moai fûn is dat it begjin fan it boek it ein is 
en it ein it begjin. Dat neame se in rûn ferhaal sei myn dosint. 
Wer wat leard. Straks begjin ik lêzen noch leuk te finen...’

Wêr giet it oer?
Halbe, Jeroen, Rinze, Pieter en Freek. Dat binne de jonges. 
Nynke, Amber, Femke en Melissa hjitte de famkes. De jeugd 
fan Annawâld komt de tiid troch mei hingjen en chillen, 
sûnder dat der echt in chillplak is. En dus rjochtsje se in 
karavan as keet yn. Yn de ferskillende haadstikken folgesto 
de aventoeren fan dizze jongeren. Freek wol bygelyks artyst 
wurde en jout him op foar X Factor, Nynke falt op Freek 
en wol ophâlde mei follybaljen en Pieter sit yn ‘e knoop 
fanwege in jeugdtrauma. De keet fan Annawâld is in ferhaal 
mei humor en tragyk. 

Maklik?!
De keet fan Annawâld is in boek út nivo 1 fan Lezen voor de 
Lijst. It is dus maklik skreaun. De sinnen binne koart en der 
steane in protte dialogen yn. It ferhaal wurdt beskreaun út 
ferskillende personaazjes wei. 
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Noch noait fielde ik my sa allinne as hjoed, op 
myn sechstjinde jierdei. Fier fan hûs mar 
dochs by famylje. Ik bin bliid dat ik yn 
Dokkum wenje by de Jansma’s. It binne leave 
minsken. Se dogge har bêst. Se jouwe my te 
iten en in bêd, en helpe my mei skoalle. Fan ’e 
moarn krige ik fan harren in prachtich 
jierdeikadootsje: in prepaid mobyltsje. Myn 
âlde bin ik ûnderweis ergens kwytrekke. 
It leafst soe ik by myn famylje wêze, thús yn 
Syrië; by ús heit en mem, Tarek en Taree de 
twaling, en lytse Adila fan fiif. Op ’e pleats 
dêr’t wy geiten hâlde. By Garran, myn geitsje 
mei de brune sik. Fjouwer moanne lyn bin ik 
yn Nederlân oankommen as oarlochs-
flechtling. 
Nei it moarnsiten belje ik Tarek. It is lang lyn 
dat ik foar it lêst kontakt hie mei thús: belje is 
djoer en ynternet wurket net goed fanwege de 
oarloch. Ik hear ús mem gûlen op de 
achtergrûn. De famylje sjongt in jierdeiferske 
en Adila tutet yn ‘e telefoan. De triennen 
prykje yn myn eagen.
‘Fertel Aylan, hoe fet is Nederlân?’ freget 
Tarek. ‘Kinst dêr echt ‘f*ck de kening’ roppe 
sûnder oppakt te wurden? En hoe fielt blond 
hier?’ Tarek is fjirtjin en foar him is myn reis 
nei Dokkum in geweldich aventoer. Ik bin syn 
grutte broer dy’t it flikt hat. Foar him liket 

Nederlân it paradys. Ik laitsje en fertel him 
oer myn gastfamylje-suske: ‘Judith rûkt sa 
lekker! Sy rûkt as in bosk wite blomkes as sy 
moarns nei skoalle fytst.’ Moat ik him fertelle 
dat it libben yn Dokkum gjin glitters hat? De 
minsken binne hjir sa wyt as geitemolke en ha 
eagen sa blau as in spikerbroek. Hoe kin ik 
him fertelle dat ik sa graach syn boarstelige 
wynbrauwen sjen wol? Hy sil it net begripe. 
Adila freget wannear’t ik no einlik werom 
kom om har rûn te riden op ’e bokkewein. 
‘Ik kom,’ sis ik, ‘en dan sille wy mei Garran 
foar de karre ride. Dan fange wy flinters yn in 
pot en fuorje wy tegearre de wouterkes mei in 
flesse geitemolke.’ Dat is in leagen. Ik wit it. 
Mar wat moat ik oars? Hoe kin ik tsjin har 
sizze dat ik noait mear troch har swarte 
krollen kribelje sil? Sy sil it net begripe. 
Us mem hat fertriet. Se wol net mei my prate 
en ik wit wêrom. Se moat skrieme en dat wol 
se net. Mar it leafst hear ik nochris hoe’t sy 
my ‘بيبح’ neamt, leafste. 
Us heit seit: ‘Goed dyn bêst dwaan Aylan. Do 
moatst Nederlânsk leare en in foarbyld wêze. 
Lit sjen dat alle Syriërs goed binne, én 
yntelligint, bereizge, gastfrij, romtinkend en
… .’ 
Moat ik alle minsken sjen litte dat álle 
flechtlingen geweldich binne? Gjin profiteurs, 

mar dat ik, Aylan út ‘e omkriten fan Aleppo, 
Nederlân helpe sil mei har flechtlinge-
probleem, omdat ik snap hoe’t flechtlingen 
tinke, en omdat ik Arabysk, Koerdysk, 
Ingelsk, Nederlânsk en in pear wurden Frysk 
praat? Aylan de rêder. De groeten!

Ik bin lilk. Flechtlingen binne in probleem. Ik 
bin dus ek in probleem. Hoesa in probleem? 
Gedraach ik my as in probleem? Dan hoech ik 
de ried fan ús heit net op te folgjen. Eins bin 
ik lilk op ús heit. 
Ik bin net geweldich. Ik bin geweldich jaloersk 
ja… op Tarek, Taree en Adila én op Judith. 
Allegear binne se thús by heit en mem. Ik 
sjoch de djoere klean en it lúkse libben fan de 
minsken hjir. Wêrom stjoere se dat jild net nei 
Syrië? Dat soe dochs logysk wêze? Flean ús 
heit en mem mei in grutte jet oer nei 
Nederlân en lit se allegear boppe Dokkum 
derút mei in parasjute.
It leafst soe ik Judith har stomme wite 
famkesfyts stikken skoppe. Of har mobyltsje 
fuortsmite as se sit te gigeljen om appkes dy’t 
oer it skerm fleane. De lêste tiid is se drok 
dwaande mei ien of oare aksje om jild yn te 
sammeljen. 
‘Foar flechtlingen’, seit se. 
Se hat in flechtling yn ’e hûs, ferdoary. Hoe 

blyn kinst wêze? Se docht al skoften 
geheimsinnich en ik fiel my bûtensletten. 

‘Aylan,’ seit se no, ‘ik moat hjoed healwei 
achten op skoalle wêze. Wat belangryks 
dwaan.’ 
No’t ik der oer neitink, sitte de bern út ’e 
klasse de lêste tiid wol faak te smûzjen as ik 
deroan kom. Net dat se ûnaardich binne, mar 
dochs… 
Ik pak de fyts dy’t ik fan myn gast-mem lien 
en set ôf. As ik it skoalplein op ryd, sjoch ik de 
jonges en famkes út ’e klasse stean. Se 
begjinne te sjongen as se my sjogge. Ik snap it 
net. Judith stiet foaroan mei de klassementor. 
‘Kadootsje’, flústeret Judith. 
En foar’t ik it wit, krij ik in grouwe tút en in 
telefoankaart yn ’e hannen treaun. 
‘We fine it sa sneu foar dy datsto dyn famylje 
sa mist,’ seit Judith, ‘en dêrom hawwe we in 
aksje op tou setten. Krijst fan ús 520 
belminuten, no kinst alle wiken 10 minuten 
nei hûs ta belje.’ 
Noch noait ha ik sa’n moai jierdeikadootsje 
hân. Noch dwyl fan de tút en wite blomkes, 
typ ik it nûmer.

Mixed feelingsMixed feelings

Tekst: C
iska N

oordm
ans



Linkke sidenLinkke siden
Tekst: A

nna M
arije Bloem

Hallo 2016! Ja, in nij jier betsjut ek 

in jier fol mei nije platen, fideoklips en fette 

hits. Wat kinst ferwachtsje yn 2016? Yn alle 

gefallen fjouwer hiele moaie albums fan de 

grutste artysten fan dit momint.

Sia – This is Acting
Sia is in echte hitmasine. Dat hat se alwer bewiisd op har lêste 

album ‘1000 Forms of Fear’. Wat in hiel soad minsken net 

witte, is dat Sia ek nûmers skriuwt foar oare grutte stjerren. 

Sa skriuwt se foar Rihanna, Beyoncé en Adele. Mar it bart ek 

wol ris dat nûmers dy’t se foar oaren skreaun hat, net útbrocht 

wurde. Skande! Dat fûn Sia sels ek en dêrom hat se besletten 

om dy nûmers dochs op te nimmen. Lykas it nûmer ‘Alive’ dat 

eins foar Adele bedoeld wie. Ek stiet der in nûmer op dat eins 

foar Rihanna skreaun wie en ien foar Katy Perry. Wy binne 

hiel benijd!

Major Lazer – Music is the Weapon

It nije album fan Major Lazor belooft it grutste album fan it nije jier te 

wurden. Yn 2015 skoarde de band hit nei hit. ‘Lean On’ wie de grutste en 

waard draaid yn alle klups en festivals op ’e wrâld. ‘Music is the Weapon’ is de 

namme fan it album dat yn augustus útkomme sil. 15 april kinne wy de earste 

single ferwachtsje. Op it album binne ek The Weeknd, Sia en Justin Bieber te 

hearren. In gearwurking fan de populêrste band mei de grutste artysten fan 

dit momint. Dat moat wol awesome wurde!

Kensington – Titel ûnbekend
De titel fan it nije album fan Kensington is noch net bekend, mar 

dat der in album komt is in ding dat wis is. 2015 wie ít jier foar 

Kensington. Alles wat de band oanrekke feroare yn goud of 

platina. Se sletten dit topjier ôf mei twa útferkochte konserten 

yn Ziggo Dome. Wat soe 2016 foar harren yn petto hawwe? Der 

geane al geroften dat der in gearwurking mei Armin van Buuren 

op de plaat komt.

Drake – Views from the 6
Ien fan de albums dêr’t elk nei útsjocht is dy fan Drake. Wylst wy 

noch fette moves yn ’e sliepkeamer meitsje op ‘Hotline Bling’ komt it 

nije album fan dizze stjer deroan. Eins hie ‘Views from the 6’ al 

útkomme moatten yn 2015. Mar om’t in meiwurker fan syn 

platemaatskippij by ûngelok it album wiske hie fan de hurde skiif 

(WHAAT??) koe Drake net oars as alles opnij opnimme. Dikke fette 

pech, mar Drake seit; ‘It’s coming really soon…’ No, kom mar op dan!

Rihanna
Rihanna stiet bekend om har coole 

kapsels en kleurde hier. Mar soe se, 

doe’t de kapper dit strúkje op har 

holle tovere, ek tocht hawwe: ‘Hey, 

ik lykje no SPREKEND op in alpaca!?’ 

Wy wisten net dat Riri in twaling

suske hie! Soe dy ek sa moai sjonge 

kinne?

Cameron Diaz

Aktrise Cameron Diaz hat sa’n leave 

laits. Elke man smelt foar har. 

Sjongers Justin Timberlake en John 

Mayer foelen as in blok foar de 

sjarmes fan Cameron. Mar wêr 

docht dy smile ús dochs oan tin

ken…? Ach ja, fansels, oan in baby

liuwke. Aaahh… Cute!

Lady Gaga
Lady Gaga is de lêste jierren moai 

opdrûge. Mar út ’e tiid dat se net 

wist wat se mei harsels oan moast 

kwa styl en klean, kamen wy dit 

juwieltsje tsjin. Sprekend in Sineesk 

neakenhûntsje. Dy’t trouwens foar 

de safolste kear de lilkste hûn fan it 

jier is. Sneu…

Taylor Momsen

Neidat Taylor Momsen wrâldfer

neamd waard mei har rol yn de sear

je Gossip Girl, gie se hiel wat oars 

dwaan. Se rjochte in rockband op en 

waard de frontfrou fan ‘The Pretty 

Reckless’. Se rûn der doe tsjuster by 

mei har swarte eagen. Krekt sa 

tsjus ter as de sfinks kat. Brrr… 

Shakira
De prachtige Shakira betinkt alle 

kearen wer wat nijs mei har lange 

ljochte lokken. Dreadlocks liken har 

wol aardich foar in kear. In echte 

trendsetter dy Shakira? Echt net! 

Dat is de komondor hûn, better be

kend as de Hongaarske Hardershûn. 

Dy rint der al jierren sa by.

Erik Stonestreet

Erik Stonestreet fan Modern Family 

hat sokke hearlike bolle wankjes, dêr 

soest wol ris even lekker yn knipe wol

le. Aaahh § gûdygûdy… Dizze looka

like begripe wy dan ek hielendal. Dy 

lytse chow, krékt sa skattich as Erik 

sels. Mar oft Erik dat no sa leuk fynt? 

Alles better as Gaga har dûbelgonger.

Andy
Andy Dick is comedian, akteur, tele

fyzje en filmproducer. Do fregest dy 

miskien ôf, wat kin dy man eins net? 

Andy kin alles! Echt alles. Hy kin sels 

bletterje. Andy en syn suske Wolly 

hawwe it altyd hartstikkene gesellich.

Wallace Shawn

Wallace Shawn is akteur en stimak

teur. Foaral dat lêste is fansels 

prachtich, wrâldferneamde teken

films ynsprekke is dochs it moaiste 

baantsje op ierde? Wy wachtsje noch 

op in nije tekenfilm mei in seeliuw 

yn de haadrol. Dan hat Wallace net 

allinnich de perfekte stim, mar ek 

de perfekte holle. 

Justin Timberlake

Ja, ek mannen moatte yn de make

up foar in optreden of fotoshoot. Wy 

tinke dat Justin syn wynbrauwen 

noch net ôfsminkt hie, doe’t er dizze 

selfy makke. Stiet dy goed hear, Jus

tin. Kinsto gewoan hawwe. Krekt as 

dyn lookalike. Ek hiel leuk, dy wyn

braukes. Hip hear, jonges. 

Gordon Ramsey

Gordon Ramsey. Guon minsken 

dûke al fuort by allinnich al it hear

ren fan syn namme. Want wat kin 

dizze kok ferskriklik lilk wêze! Hoe 

is it dan dochs mooglik dat hy op it 

alderskattichste sharpei hûnt sje 

lykje kin? Of is dit eins Gordon syn 

wiere aard?

Dizze fans woene net 

op ’e foto mei harren 

favorite stjer, mar 

mei harren favorite 

bist. No hasto fan

sels ek al hûnderten 

kykjes mei jim hûn 

of kat. Mar ja, as 

dyn favorite bist no 

in sjiraf is? Of in 

iisbear? Of wat te 

tinken fan in haai? 

Wat soesto dwaan 

ast de kâns krijst 

om mei dyn favo 

bist in selske te 

meitsjen?

Der wurdt sein dat elk minske in dûbelgonger op ierde hat. Dizze stjerren hawwe ek in dûbelgonger, mar dan ien út it bisteryk.



It judogefoel fan Sanne Vermeer 

Sanne Vermeer út 

Stiens wie 6 jier doe’t 

se har neef en broer 

achternei gie nei de dojo 

(judoseal). Dêr learde se 

de begjinsels fan judo: 

de judorol en it brekken 

fan in fal. ‘Daarna ben 

ik op judo gebleven, 

omdat ik niet wist wat 

ik anders wilde doen’, 

fertelt Sanne. No hat 

se de swarte bân én 

docht se mei oan it WK.

It judogefoel fan Sanne 
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mensen op de tribune of andere dingen 
die ik niet zou moeten horen.’ Har mem 
fynt dat Sanne ôfwikseljend is yn har 
judospul. ‘Ik denk dat dat klopt. Ik weet 
van tevoren zelf niet eens wat ik ga doen 
en mijn tegenstander dus ook niet. Ik 
probeer tijdens een wedstrijd aan te 
voelen wat ik het beste kan doen.’

It ôfrûne jier waard Sanne troch de 
Judo Bond Nederland útnûge foar it 
EK yn Sofia (Bulgarije), it EYOF 
(European Youth Olympic 
Festival) yn Tblisi (Georgië) 
en it WK yn Sarajevo 
(Bosnië Herzegovina). 
‘Het EK verliep wat 
minder, want ik verloor de 
eerste ronde en was gelijk 
uitgeschakeld. Tijdens het 

EYOF ben ik derde geworden en op het 
WK voor judoka’s onder 18 jaar werd 
ik wereldkampioen in de klasse -63 kg.’ 
2015 wie dus in prachtich sportjier foar 
Sanne. Dat smiet har in nominaasje op 
foar it Sportgala Fryslân yn de kategory 
‘Sporttalent van het jaar’.

Traine, traine 
en nochris traine

Om safier te kommen hat de 
judoka fan Sportschool John Poel-

stra al hiel wat trainingsoeren draaid. 
‘Ik heb elke week vier keer judotraining 
en twee keer kracht training bij het CTO 
Heerenveen.’ Foar guon trainingen en 
wedstriden krijt Sanne frij fan skoalle. 
‘Ik denk dat dat mag omdat ik altijd goed 
en gedisciplineerd met school bezig ben. 

Ik probeer vaak vooruit te kijken en 
huis werk te plannen.’

Dit jier docht Sanne VWO-eksamen op it 
Ljouwerter Lyseum. ‘Ik zit op een gewone 
school dus is er geen mogelijkheid om 
het examen in twee jaar te doen. Boven-
dien zit ik bij judo nu in mijn eerste jaar 
onder 21 en ik moet nog zien aan welke 
toernooien ik mag deelnemen. Ik wil me 
nu focussen op mijn examen, want dat 
wil ik met goede cijfers halen. Straks zal 
ik dus minder trainen onder schooltijd 
en misschien dat ik enkele toernooien 
oversla, omdat ik dan moet leren.’

Olympyske Spelen?
Wat se berikke wol yn har sport? Sanne: 
‘Ik weet het niet. Eigenlijk wil ik door-
gaan met wat ik altijd deed: kijken 
wat er nodig is om een stapje hoger te 
komen en dan vanzelf zien hoe het op 
dat niveau gaat. Natuurlijk vind ik het 

leuk om goed te presteren. Tijdens het 
EYOF was Pieter van den Hoogen-

band onze Chef de Mission en hij 
vertelde dat het EYOF voor hem 

het begin naar de Olympische 
Spelen was.’ 

Sanne fûn it leuk om mei te 
dwaan oan it EYOF, mar se 
wit ek dat se foar de Olympys-

ke Spelen hiel wat oan ‘e kant 
sette moat. ‘Ik denk dat ik daar 

niet bereid toe ben. Misschien dat 
die gedachte later verandert, maar nu 
zou ik school niet aan de kant willen 
zetten voor mijn sport.’ Nei it VWO wol 
de judoka technyske genêskunde yn 
Enschede studearje.

Judo hat Sanne no al in protte brocht. 
‘Eigenlijk maakt het niet uit of je goed of 
slecht bent. Ik denk altijd ‘verstand op 
nul en gewoon met gevoel erin’. Judo is 
een sociale sport met kracht en trucjes, 
waarbij iedereen elkaar beter maakt.’ Of, 
sa’t Jigoro Kano, de grûnlizzer fan judo, 
oait sei: Judo kinst allinne mar leare 
troch it te dwaan!

Sanne die fuort al oan wedstriden 
mei, sa as de clubkampioenskippen en 
tegeltsjetoernoaien. Sanne: ‘Wanneer je 
voldoende punten behaalde, kreeg je een 
tegeltje. In totaal heb ik alle zes tegeltjes 
gespaard.’ Ek dêrnei bleau se judo leuk 
finen, mar dat kaam foaral troch har 
prestaasjes. ‘Ik kan namelijk niet zo 
goed tegen mijn verlies. Het winnen van 
wedstrijden is voor mij een motivatie 
om door te gaan met mijn sport.’

Kata en Randori
Judo is fansels in wedstriidsport, mar 
ek in spul. In spul tusken twa persoanen. 
It doel is om de tsjinstanner te werpen 
en op ‘e matte yn in greep te hâlden. 
Judo bestiet út twa ûnderdielen: Kata 
en Randori. Kata binne de techniken 
dy’t Tori (oanfaller) en Uke (ferdigener) 
útfiere. Randori is in (oefen)wedstriid 
dêr’t tachi-waza (steande techniken; 
worpen) en ne-waza (lizzende tech ni-
ken; grûngefjocht) útfierd wurde. 

Wêr is Sanne it bêste 
yn? ‘Dat is toch wel het 
grondgevecht. Ik denk dat ik 
op de grond vastpak, vasthoud 
en loslaat op momenten 
dat het verstandig is. Bij het 
staande gevecht heb ik ook het 
judogevoel, maar ik denk dat ik 
op de grond nog meer kan gebruiken.’ 
Trochdat Sanne noch krekt wat minder 
yn worpen is komt se faak fluch op ’e 
grûn terjochte. ‘Dus dan moet ik het 
grondgevecht ook wel aangaan’, leit se 
út. 

Fokus
As Sanne frege wurdt 
nei har sterkste punt, skea-
kelet se har âlders yn. Har heit 
fynt dat se in goede fokus hat. 
‘Maar dat klopt alleen als 
een wedstrijd goed gaat,’ 
fynt se sels, ‘soms raak 
ik er weleens uit en hoor ik 

Mear ynfo oer judo of Sanne fynst op: 

jbn.nl of sportschooljohnpoelstra.nl
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As bisten tsjin ekstreme snelheid, g-krêften en gewichtleazens 

kinne, dan moatte minsken der ek wol oer kinne. En dêrom 

sjitte wy earst bisten de romte yn en dan minsken. Tiid om 

net Neil Armstrong, mar de bisten yn it sintsje te setten! 

Bisten yn ’e romteBisten yn ’e romte
Fjoermichjes

Wannear? 1947

Oerlibbe? Ja

De alderearste bisten dy’t de 

Amerikanen de loft ynsketten 

wiene fjoermichjes. En se hiene 

gelok, want se kamen werom!

 Aap Albert

Wannear? 1948

Oerlibbe? Nee

De stap fan fjoermichjes nei in aap wie miskien wat te 

grut, want Albert kaam net fier. Hy kaam net heger as 

30 kilometer en dêrmei waard syn reis net in offisjele 

romtereis. Alles boppe de 80,5 kilometer fine de 

Amerikanen de romte.

 Hûn Laika

Wannear? 1957

Oerlibbe? Nee

De Russen brochten Laika yn in baan rûn de 

ierde yn de Spoetnik II. It bist siet 

fêstbûn op in spesjaal foar har makke 

stoel. It eksperimint slagge net, want 

Laika kaam dea werom út ’e romte. 

Trije jier letter kamen de hûntsjes 

Bjelka en Strelka wol alive & 

kicking werom! 

Dat wie doe, hoe giet it no?
Neidat de earste bisten weromkamen út ‘e romte, waarden se 

ûndersocht. Pas dêrnei giene ek minsken de romte yn. Soest sizze 

dat bisten no net mear nedich binne, mar dat is net it gefal. Sa tinkt 

Ruslân deroer om apen nei Mars te stjoeren. En op oare romtereizen 

nimme astronauten ek bisten (en planten) mei om te ûndersykjen 

wat sa’n reis mei se docht. Dêr wurdt de wittenskip in soad wizer fan. 

 Triedwjirmen

Wannear? 2003

Oerlibbe? Ja 

Ek minsken oerlibje net alle romtereizen. Columbia, 

de earste spaceshuttle fan NASA, makke fan 1981 ôf 

28 reizen. Yn 2003, in kertier foar de lâning, bruts de 

spaceshuttle yn stikken. De sân minsken oan board 

oerlibben it ûngelok net. Yn de wrakstikken waarden wol 

libjende triedwjirmen weromfûn dy’t as eksperimint mei 

flein wiene.

 Sjimpansee Ham

Wannear? 1961

Oerlibbe? Ja

Nei it mislearre aventoer fan aap Albert stjoerden de 

Amerikanen ek in Albert 2, 3 en 4 de romte yn. Sy hellen 

de romte wol, mar fan de ien wurke de parasjute net, fan 

de oar ûntplofte de raket en de lêste kaam wol werom op 

ierde, mar stoar in pear oeren nei de lâning: stress troch 

de hege temperatueren. It hat wat apelibbens koste, mar 

it kaam goed. Want yn 1961 fleach sjimpansee Ham de 

romte yn. Hy fierde dêr wat opdrachten út en kaam werom 

op ierde. Ham is dêrnei âld wurden yn in bistetún. Doe’t 

er stoar, waard er earfol begroeven by de International 

Space Hall of Fame. 

    

 Kat Felix

Wannear? 1963

Oerlibbe? Ja

De Frânsen woene yn 1963 ek wat de romte ynsjitte. Yn 

Parys fûnen se in kat op strjitte en dy hat 15 minuten 

- mar dochs - yn ’e romte west. En hy kaam werom! As tank 

ferskynde syn skattige kopke op in Frânske postsegel.

Twa anonime skyldpodden

Wannear? 1968

Oerlibbe? Ja 

De earste bisten dy’t in rûntsje om de moanne fleagen 

wiene twa skyldpodden. Tichter by de moanne ha bisten 

noch net west. Der hat noch nea in bist op dy planeet 

stien.  

Bisten yn ’e romte



It Frysk hynder is it âldste hynsteras fan Nederlân. 

Al yn de 13e iuw waard der oer it swarte 

bist skreaun. En de Fries sprekt noch hieltyd 

ta de ferbylding. Ek yn Hollywood: it bist 

spilet in rol yn in soad films en searjes!

 The Legend of Zorro
Yn dizze film skitteret de Fryske hynst Ariaan. It bist wie 
destiids fan Haye Attema út Makkum. Ariaan spilet Tornado, 
it hynder fan de held Zorro. Hy is in hiel soad yn byld! De 
filmmakkers kamen Ariaan op it spoar fia de website fan 
Simon Attema, de soan fan Haye Attema. Hy wennet yn 
Amearika en biedt op syn website Fryske hynsten fan syn heit 
te keap oan. Ariaan hat rare toeren úthelje moatten mei Zorro 
op syn rêch. Sa moast hy út in brânende skuorre drave. 
Gelokkich waard it bist goed traind troch in echte 
film trainer.

 Alexander
Yn dizze film spylje twa Fryske hynders de rol fan Bucephalus. Dat is 
it wrâldferneamde hynder fan Alexander de Grutte. Alexander wurdt 
yn dizze film fertolke troch Colin Farrell. Hy skynt Bucephalus sels te 
beriden. Knap, want yn de gefjochten rydt er faak sûnder sadel! 

 The Hunger Games: Catching Fire
Yn dizze superpopulêre film spylje njoggen 
Fryske hynders. Yn de sêne ‘the parade 

of tributes’ lûke sy brânende 
koetsen. Alle hynders binne 
fan de famylje Paagman. Sy 
wenje yn Kanada, mar kom-
me oarspronklik út Neder-
lân. Gerard Paagman krige yn 2011 in telefoantsje fan 
in produksjemaatskippij: oft syn hynders brûkt wurde 
mochten foar The Hunger Games. ‘The Hun  ger Games? 
Wy hiene gjin idee wat dat wie. Mar doe’t wy it oan 
de bern fertelden, begûnen se direkt te springen en 
te razen.’ Trije wiken lang wiene de hynders op de 
set. En de trije bern fan de famylje Paagman? Dy 
mochten figurearje! 

 Prince of Persia: Sands of Time
Yn Prince of Persia 

skitterje ferskillende hyn -
ste rassen. Ek in stik as wat 

Friezen. Sa rydt haadrolspiler 
Jake Gyllenhaal op in Fries. 

De hynstewrâld hie hjir 
in protte krityk op. 

Want in Frysk hynder yn de woestyn, dat 
kin hielendal net. It ras soe yn de hitte 
net oerlibje kinne. De filmmakkers 
hie ne dus better foar in Arabier kieze 
kinnen. 

 The Chronicles of Narnia
Wabe is it 

Fryske hynder dat te 
sjen is yn de films The 
Chronicles of Narnia. 
It hynder libbet net 
mear, hy stoar yn july 
2015 op 24-jierrige 

leef tiid. Wabe waard berne yn Nederlân, nei in pear jier 
yn Skotlân libbe er syn fierdere libben yn Nij-Seelân. Dêr begûn syn 
karriêre as filmhynder. Wabe skittere yn in hiel soad produksjes. Hy stie 
graach yn ’e spotlights. It wie krekt as wist er wannear’t er folge waard 
troch in kamera of publyk. Dan pronke er noch mear! 

 Game of Thrones
Yn Game of Thrones sitte in soad hynders. 
Moatst dus goed dyn bêst dwaan om de 
Friezen te spotten, mar se sitte der echt 
yn! De hynders wurde net allegearre goed 
behannele yn de searje. Guon wurde slachte 
en der wurdt sels in hynstehert opiten… Jak!

Wat makket it Frysk hynder sa populêr?
Fryske hynders binne om meardere redenen populêr yn de filmwrâld. As earste 
fansels fanwege harren ymposante ferskining. Fryske hynders hawwe in útstrieling 
dy’t oare hynders net hawwe. Se hawwe in bepaalde steatlikens (statigheid) oer har. 
En dat se swart binne is ek in populêre eigenskip. Fansels is it foar de filmmakkers ek 
handich dat Friezen in rêstich karakter hawwe en goed lústerje kinne. 

16

Nei in suksesfolle crowdfundings-

aksje ferskynde yn jannewaris 

in prachtige dokumintêre oer it 

Frysk hynder: ‘It Swarte Goud’. 

Sjoch foar mear ynformaasje op

www.itswartegoud.nl
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It is no dé sport ûnder jongerein, streetfishing! Gewoan fiskje, mar 
dan cooler, aktiver én... midden yn ‘e stêd! Dizze nije hype is oer-
waaien kommen út Parys en Berlyn. Yn dy stêden strune fanatike 
streetfishers de grêften ôf op syk nei de bêste plakjes en de grutste 
fisken. De hiele dei foar dy út stoarje en wachtsje oant de fisken bite 
is der dus net by. By streetfishing sikest aktyf nei de bêste fangst! En 
fansels makkest in foto of filmke fan dyn ‘catch’ en dielst dy mei oare 
fiskers op sosjale media. De fisken wurde dêrnei wer kreas los litten 
yn it wetter! Yn Nederlân kinne wy fansels net achterbliuwe. De 
earste streetfish wedstriden wurde al organisearre. Hoe cool!

Leuk of ferskriklik, kies do mar. Mar hip binne se wol! Meitsje fan dyn telefoan dyn favo bist troch der in biste hoeske om hinne te dwaan. Tsjek MiniInTheBox (miniinthebox.com) foar de leukste ek-sim plaren!

Do moatst der eefkes foar sparje, mar 
hoe leuk binne dizze sieraden fan Nach 

Bijoux?! Te leuk om net mei jim te 
dielen yn elk gefal :) 
Watfoar bist soesto 
wol om dyn finger 

hawwe wolle? 

Bisten en natuerGadgets

Tekst en byld: Elm
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Nach Bijoux
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bagalicious!

Hâldsto wol fan in bytsje risiko? Dan is dizze sosjale media 

hype wat foar dy: phone pinching! Ehh… phone pinching? 

Ja, phone pinching! Oftewol, letterlik fertaald, telefoan 

knipe… Hoe’t it wurket? It idee is datst dyn telefoan mei 

twa fingers yn de boppehoeke fêstpakst en boppe in ôfgrûn 

hâldst. It resultaat? In yslike foto! Sykje mar ris op 

#phonepinching foar ynspiraasje. Mar tink derom, mei-

dwaan is op eigen risiko! Soest mar net hurd genôch knipe… 

Phone pinching

Streetfishing

Bestel se op susanbijl.nl

Mear ynfo op streetfishing.nl

Bisteftige hoeskes

Witsto al datst sûnt 1 jannewaris 2016 gjin fergeze 
plestik taskes mear krijst yn ‘e winkel? Mei dy maatregel 
wolle se it ferbrûk fan plestik taskes werombringe. In 
goeie saak! Want witstest dat it tûzen jier kostet om ien 
plestik taske ôf te brekken? En dat 267+ bistesoarten 
stikke kinne yn plestik? Mear as terjochte dus dat wy it 
gebrûk fan plestik ferminderje. Witst net hoe’tst dyn 
guod no meinimme moatst? Dizze te gekke shoppingbags 
fan Susan Bijl binne dé oplossing. En ek nochris superhip! 
Kies dyn favorite kleur en triuw him yn dyn tas. 
Dan hast him altyd by dy. En draachst by oan in 
skjinnere wrâld! 
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Konsert foar hûnen 
De Amerikaanske performance artyst Laurie Anderson joech yn 
jannewaris in konsert foar hûnen. Dat die se op Times Square yn 
New York. De muzikante makke gebrûk fan toanen dy’t minsken net 
hearre kinne, mar hûnen wol. Hûnen hawwe hiel gefoelige earen en 
hearre mear as minsken. Foar de hûne-eigeners dy’t it konsert ek 
graach hearre woene, wiene der koptelefoanen.

Nederlanner op kop yn ranglist FIFA 16 
Nederlân docht dochs noch in bytsje mei yn de fuotbaltop. 
Koen Weijland (23) ferovere yn desimber de kopposysje fan 
de wrâldranglist fan FIFA 16. De Arnhemmer, op YouTube 
better bekend as Koning FIFA, die dat yn it spulûnderdiel 
Online Seizoenen. Dêr dogge 1,5 miljoen spilers fan oer de 
hiele wrâld oan mei. ‘Het is voor het eerst in vier jaar tijd dat 
ik bovenaan sta in deze lijst. Eerder lukte me dat in FIFA 10 en 
FIFA 11, destijds nog op de Playstation 3.’ Koen set in protte 
fan syn wedstriden op syn YouTube-kanaal Koning FIFA. Ek 
it momint dat er de kopposysje ferovere stiet derop. 

Insta-baby’s 
Lux, Juno, Ludwig, Kelvin en Amaro. Miskien kenst de nammen wol fan de filters op 
Instagram. Yn Amearika binne der hieltyd mear baby’s dy’t sa’n namme krije. Fan de 
Insta-nammen is Lux it populêrst. Ek Ludwig, Amaro en Reys komme hieltyd faker 
foar. De filters Slumber, X-pro II en Inkwell binne noch net sa populêr. Oft der yn 
Nederlân ek Insta-baby’s berne binne yn 2015? De list mei nammen fan 2015 wurdt 
hast bekend makke…

Game of Thrones meast downloaden 
De Amerikaanske fantasysearje Game of Thrones is de meast 
yllegaal downloaden telefyzjesearje fan 2015 neffens TorrentFreak. 
Game of Thrones waard fia BitTorrent sa’n 14,4 miljoen kear 
downloaden. Dat is heger as it oantal Amerikaanske sjoggers foar 
de telefyzjesearje. Yn Amearika waard de lêste ôflevering fan it 
seizoen ‘mar’ troch 8,1 miljoen minsken live besjoen. Dêr kinne ús 
eigen Carice van Houten en Michiel Huisman mar grutsk op wêze!

Eigen emoticons foar Kim Kardashian 
Hjir wachtsje wy fansels al jierren op: de kont fan Kim Kardashian 
as smiley. De wrâldferneamde realitystjer lansearre yn desimber 
saneamde Kimoji’s. Oftewol: smileys dy’t ynspirearre binne op 
harsels! Kinst dyn app’kes dus no opleukje mei emoticons fan Kim 
har pronte kont of har bekende ‘crying face’. Om de smileys te 
krijen moatst de app Kimoji ynstallearje. Sitst al yn de App Store? 


