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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

Tinkst by frisbeeën oan it oergoaien fan in skiif op it 

strân? Dat is net frjemd, want frisbee is as teamsport 

net sa hiele bekend yn Nederlân. Mar dat feroaret hurd. 

Ultimate Frisbee is in echte trend yn ‘e sportwrâld. It 

is ek noch spektakulêr om nei te sjen, hiel tv-sjenyk! 

Hoe’t de sport wurket? It doel is om de frisbee sa faak 

mooglik te fangen yn it fak fan de tsjinstanner en dêrmei 

safolle mooglik punten te sammeljen. Is it wat foar 

dy? Ek yn Fryslân binne al clubs. Googelje mar ris. 

folgje LinKk magazine online

.tv
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Twan is so Vine!
Twan Kuijper is in megastjer yn Amearika
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007
Koart ferhaal

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Us sportheld
Hylke en Tjerk ynterviewe Shani Davis

Gamification en serious games
Oer games dy’t net foar de lol binne

Model Jeske ûntdekt de wrâld
Ynterview mei Jeske van der Pal

Gadgets
De nijste gadgets en hypes

Trendy heit
Poëzy

F-terside
Oer games, muzyk en films

Ha LinKk-lêzers!
Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter... Hasto it ek sa drok mei it 
byhâlden fan dyn sosjale media? Dan is Peach miskien wat foar dy. 
Dit nije sosjale medium hat alle funksjes fan besteande sosjale media. 
Alles yn ien dus, handich! Mear witte oer dizze trend? Blêdzje gau 
fierder nei ús gadgetrubryk. Krekt lykas oars fynst dêr de lêste trends. 

Ditkear stiet de rest fan LinKk trouwens ek yn it teken fan 
trends. Besjoch bygelyks de skermtrends, watfoar searjes 
en filmkes binne hip and happening? Moetsje social media 
celebrity Twan en fotomodel Jeske: hoe is it om sa yn de 
spotlights te stean? En tsjek de nijste moade, wat moatsto 
fan ‘t simmer oan ha? 

Sa steane der noch folle mear artikels yn dizze LinKk 
dy’t linkt binne oan it tema ‘Trends’. Fynsto it allegearre 

hielendal net sa trendy? Sis der wat fan! LinKk is te berikken 
fia Twitter, Facebook of Instagram (3x @linkkmagazine) of e-mail 
(linkk@cedin.nl). Opmerkingen, fragen of ideeën binne wolkom op de 
redaksje.

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

1. De Efteling
2. Van Gogh Museum
3. Burgers Zoo
4. Diergaarde Blijdorp
5. Attractiepark Slagharen

meast besochte attraksjes

Wat binne de meast besochte 

attraksjes fan Nederlân? Mei 

oare wurden: wat is in leuk 

útstapke foar dizze simmer? 

Dit is de top 5 fan attraksjeparken 

mei de measte besikers.

Trends feroarje. De folgjende dingen 
wiene superhip yn 2006, mar kinne yn 
2016 echt net mear. Doch it net dus! 

>> De strjitte op mei dyn heelys
>> Crocs drage
>> Films sjen op in iPod Nano
>> Kleurde ilestykjes foar dyn beugel
>> Opblaasbere meubels

Kin echt 
net mear!

Nije sport: 
Ultimate Frisbee

Nûmer 5
jiergong 16
maart 2016

Razwan = 
Jeugdkommissaris 

fan de Kening

Razwan = 
Jeugdkommissaris 

fan de Kening
Guon gemeenten hawwe in berneboargemaster. Mar de provinsje 

Fryslân hat no ek in Jeugdkommissaris fan de Kening. Razwan Popal 

(16) út Bûtenpost waard yn maart keazen foar dizze nije ‘baan’. De 

funksje jildt foar in jier. De Jeugdkommissaris sil mei de Kommissaris 

fan de Kening – John Jorritsma – nei de Rede fan Fryslân, it 

Prinsjesdagontbijt yn Den Haach en de krânslizzing op 4 maaie. 

 
Razwan waard foardroegen troch it Frysk Jeugdparlemint. Dat 

parlemint bestiet út mear as fyftich learlingen fan ferskillende 

middelbere skoallen. Yn maart kamen se trije dagen byelkoar yn 

it Provinsjehûs yn Ljouwert. Se kenden jild ta oan fiif projekten. 

Se wolle ûnder oaren mear jonge besikers nei 

Fryslân ta lûke, in dei foar de Fryske taal hâlde 

en de krimp oanpakke. Deputearre Michiel 

Schrier makke oan de ein fan de trije dagen 

de nije Jeugdkommissaris bekend. Fansels 

binne wy benijd nei syn wurk en wolle wy 

graach in ynterview yn de folgjende LinKk!  



Bekend fan ynternet
Twan is trochtbrutsen mei syn filmkes op Vine. 
Mar der binne mear megastjerren dy’t harren 
sukses te tankjen hawwe oan ynternet:

•  Sjongeres Esmee Denters út Arnhem waard bekend 
nei’t se filmkes fan harsels op YouTube sette. Se 
krige in platekontrakt by Justin Timberlake. Mar 
de lêste tiid hearre we hast neat mear oer Esmee…

•  Ek Justin Bieber sette as 12-jierrich jonkje 
in filmke op YouTube en waard yn no-
time bekend. Yntusken is er de meast 
suksesfolle artyst ûnder de 30 jier.

•  Ek bisten dogge it goed op ynternet. Sa waard 
Grumpy Cat superbekend fan al syn sjagrijnige 
flmkes, dy’t syn baaske op YouTube sette. Der 
binne sels al plannen foar in film oer Grumpy Cat.

Tekst: N
ynke van der Z

ee

Wat is Vine?
Vine is in app dy’tst op dyn telefoan sette kinst. 
It liket wol in bytsje op Instagram, mar by Vine 
meie dyn filmkes net langer as seis sekonden 
duorje. De trúk is om yn dy seis sekonden in leuk 
of grappich ferhaal te betinken. En dêr is Twan 
dus hiel goed yn! Sels besykje? De Vine app kinst 
downloade yn Google Play en App Store.

Kensto him al? Twan Kuijper út Ljouwert is 

superbekend yn Amearika! De Fryske hunk hat 

al mear as twa miljoen fans. Dy besjogge syn 

filmkes op de app Vine. Yn seis sekonden filmet 

er himsels en set dat op ynternet. En dat giet 

vine, want yntusken is Twan in megastjer. 

Leeftiid 
: 20 jier

Wenplak 
:  Los Angeles, 

Amearika

Berne yn 
:  Ljouwert

Hobby’s 
:  Basketbal en 

parasjutespringe

Dream 
:  aktearje yn in film

Twan

Kuijper

Wêr’t Twan ek komt, oeral steane hûnderten razende (gillende) 
famkes om him hinne. Hy wurdt ek útnûge om op stap te gean 
mei Paris Hilton. Én is bêste freonen mei bekende dj’s lykas 
Hardwell en Sunnery James, do witst wol, de man fan Doutzen 
Kroes. En dat allegearre troch ien sosjaal medium: Vine. 

Net te leauwen...
Twan waard berne yn Ljouwert, mar ferhuze in pear jier lyn 
mei syn heit nei Los Angeles yn Amearika. Twan wurket dêr 
as model foar it bekende merk Next Model Management. Syn 
modellewurk giet goed, mar Twan waard echt bekend doe’t er 
te sjen wie yn in Vine-filmke fan Lele Pons. 

Lele Pons is in idoal yn Amearika en hat mear as sân miljoen 
folgers op har Vine-channel. Dus doe’t Twan foar it earst 
meispile yn har filmke, waard ek hy yn ien klap bekend. Begjin 
2015 makke de hunk út Ljouwert syn eigen Vine-channel oan. 
Yn tweintich dagen tiid hie er al mear as twahûnderttûzen 
folgers. Net te leauwen dochs?!

Utnûge yn The White House
Yntusken is Twan in grutte stjer yn Amearika. Hy hat miljoenen 
fans, dy’t hielendal gek fan him binne. Ek oare Hollywood-
stjerren yn Los Angeles ha de suksesfolle Fries ûntdekt. Sa 
waard Twan útnûge troch Paris Hilton om tegearre mei har 
op stap te gean. En ek Michelle Obama, de frou fan presidint 
Barack Obama, nûge him út! Spitich genôch koe Twan dy 
dei net nei The White House komme, omdat er nei Nederlân 
moast. Tsja, it wurk giet úteinlik foar in presidint…

Sa’n trije kear yn it jier is Twan noch yn Fryslân te finen. 
Dan giet er op besite by syn famylje en docht er opdrachten 
foar klanten yn Nederlân. Ek al komt Twan út Ljouwert, hy 
praat gjin Frysk. Op de middelbere skoalle hat er fansels wol 
Fryske lessen hân, mar dit gie him net al te bêst ôf. Twan is 
nammentlik dyslektysk. Mar “Oant moarn” sizze, lykas Piet 
Paulusma, dat kin er wol!

Ynkoarten yn de bioskoop
Twan hat it dus drok mei it meitsjen fan filmkes en syn 
modellewurk. Dêrneist is er dwaande mei in nije karriêre. Hy 
wol akteur wurde. Twan folget aktearlessen en der leit ek al in 
plan klear foar in roltsje yn in film. Hokker film wol er noch 
net sizze. Wa wit sjogge wy de Fryske hunk ynkoarten op it 
wite doek. Dat soe leuk wêze!

4 5

Twan is so 

Vine!
Twan is so 

Vine!
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Tekst: M
arrit de Schiffart

Tekst en byld: Jelle B
angm

a

Mear lêstips
Hast it boek Salsafamke lêzen en fûnst it moai? 
Dan binne de oare boeken fan Hanneke de Jong miskien 
ek wol wat foar dy: De lêste brief, Sterke skouders en 
Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen.

Lês
no!

Mear ynformaasje oer 

Salsafamke fynst op 

www.lezenvoordelijst.nl

Wêr giet it oer?
Freya is 14 jier en giet mei har âlders en broerke op fakânsje 
nei Curaçao. Dêr rint har âldste broer staazje. Se leart Guido 
kennen, in maat fan har broer. Hy leart har de salsa. As se 
mei him dûnset, wit Freya al gau dat se him ha wol. Werom 
yn Nederlân blykt dat de fakânsje net sûnder gefolgen west 
hat. Wat moat Freya dwaan?

Hanneke de Jong oer har boek
Hoe lang hast oan Salsafamke wurke?
Yn totaal fiif jier. It duorre sa lang omdat ik meardere 
dingen tagelyk die. Ik tink faak lang nei oer in ferhaal. Ik 
ferdjipje my ek goed yn de ûnderwerpen fan it boek, doch 
dus in soad research. Foar dit boek wie ik bygelyks fiif wike 
op Curaçao om my yn te libjen yn it libben fan stazjêres en 
toeristen. Ik ha dêr ek hiel faak de salsa sjoen. 

Wat hie de titel west as it boek net Salsafamke hjitten hie?
Rûmbafamke! Doe’t ik oan it ferhaal begûn, woe ik ferskil-
lende dûnsen brûke. Sa ek de rûmba. Mar doe’t ik op Curaçao 
de salsa seach, wist ik dat dy dûns sintraal stean moast. De 
salsa is sa sensueel, dat past goed by dit ferhaal. 

Kinst de salsa sels ek dûnsje? 
Ik ha it wol besocht, want it is in hiele moaie dûns. En as ik 
de muzyk hear, kin ik hast net stil sitten bliuwe. Mar ik ha 
fibromyalgie en dêrom kin ik eins net dûnsje. Gelokkich kin 
ik der wol oer skriuwe!

Wat is dyn skriuwplak?
Winters sit ik thús op kantoar te skriuwen en simmers sit 
ik faak yn ús sjalet op de camping yn Gaasterlân. Dêr is it 
rêstich en kin ik my goed konsintrearje. Ik sit faak achter 
de laptop, mar guon stikken skriuw ik ek noch wol mei de 
hân. Ik ha altyd pinne en papier by my foar as ik ynienen 
ynspiraasje krij. 

Wêrom ik      fan dit boek
Ilse Femke: ‘Ik ha ferline jier op fakânsje west op Curaçao. 
De geuren en kleuren fan it tropyske eilân kamen hielendal 
werom doe’t ik dit boek lies. Salsafamke is in dream en 
in nachtmerje tagelyk. De flashbacks makken it ferhaal 
superspannend. Ik frege my faak ôf: wat soe ik dwaan as ik 
Freya wie? Dêr bin ik noch hieltyd net út. It is echt heftich 
ast soks meimakkest…’

Bêste Fryske jeugdboek
Salsafamke wûn yn 2010 de Simke Kloostermanpriis foar it 
bêste Fryske jeugdboek. Kinst it boek ek belústerje, want 
der is in audio-boek. Salsafamke is der ek yn it 
Nederlânsk, dan hjit it Salsameisje.

Op dizze side stiet altyd in Frysk 

boek yn de spotlights. Ditkear 

Salsafamke fan Hanneke de Jong. 

In spannend ferhaal oer fakânsje 

op Curaçao, de salsa dûnsje 

en in ferskriklik dilemma. 

Pranks
Pranks binne hip. Oeral op ynternet komsto se tsjin. In prankfideo 

is in filmke wêrby’t in grap by dy úthelle wurdt. Soms rint it út ’e hân 

en fynt it slachtoffer de grap net leuk, mar meastal kin elkenien der 

nei de tiid wol om laitsje. In foarbyld fan in prank is dat se immen 

yn in winkel in skoech passe litte mei in nepspin deryn. Dat leveret 

hilaryske panykreaksjes op! 

Jarno de Jong - 13 - It Hearrenfean

Watfoar programma’s en searjes 

binne populêr? Oftewol: wat binne dé 

skermtrends? Dizze learlingen fan OSG 

Sevenwolden op It Hearrenfean ha wol in 

sjochtip foar dy. Bisto it mei harren iens? 

Utopia 
Ik sjoch faak nei Utopia. Dat is in searje wêryn’t minsken besykje de 

ideale maatskippij te meitsjen. De dielnimmers begûnen yn in grutte 

loads mei in bytsje jild. No hawwe se al folle mear jild. Se bouden lytse 

houten huzen bûten de loads. Elke moanne wurdt in Utopiaan út it 

programma stimd en komt der wer ien by. Om’t alle Utopianen wat 

oars fine en wolle, binne der faak rûzjes, mar dêrtroch wurdt Utopia 

wol folle leuker om nei te sjen.

Silke Roossien - 13 - De Jouwer

Skermtrends

Wie is de Mol?
Ik fyn Wie is de Mol?  in goeie searje, om’t der spannende en leuke dingen 

barre. Der sjogge in hiel soad minsken nei. Bekende Nederlanners fiere 

opdrachten út, wêrby’t ien de mol is. De groep kin jild fertsjinje en de 

mol moat derfoar soargje dat der sa min mooglik jild yn ‘e pot komt. 

Gjinien wit wa’t de mol is, ek de sjoggers net. De dielnimmer dy’t wit 

wa’t de mol is, is de winner. 

Marten Sanders - 13 - Oranjewâld

Acappella
Acapella fideo’s binne machtich! Minsken sette dan fideo’s fan harsels op 

Instagram, wylst se oan it sjongen binne sûnder muzyk. Guon minsken dogge 

foar de grap wat doms of grappichs, oaren dogge just wer hiel goed harren bêst. 

Dy serieuze filmkes kinne goed wêze, mar ek hiel min! Der binne ferskillende 

profilen mei sokke filmkes, dus sykje op #acapella en dan kinst omraak kieze.

Syrou van der Velde - 13 - Nijhoarne

6

Pretty Little Liars
Ik sjoch graach nei Pretty Little Liars. Dat is in searje út Amearika fan sân 

seizoenen. It giet oer fjouwer freondinnen dy’t yn in freondinnegroep sieten, mei 

as liedster Alison. Mar as Alison ûnferwachts ferdwynt en dea blykt te wêzen, 

falt de groep útinoar. In jier letter krije de fjouwer oerbleaune fammen ynienen 

berjochtsjes fan in ‘A’, oer dingen dy’t allinne Alison witte kin. Mar Alison is dea, 

dus sy kin dy berjochten net stjoere. Of dochs wol?

Janneke Smit - 14 - Rottum
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It is wykein en Minne is by Jacob op ’e 
sliepkeamer. 
‘Hasto dyn húswurk al ôf?’ freget Minne. 
‘Alles klear’, antwurdet Jacob wylst hy 
ûndertusken boartet mei de drone fan syn heit, 
dy’t hy stikem út ’e bykeuken mei smokkele hat. 
‘Ik ferfeel my dea.’
‘Sille wy dêr ris wat oan dwaan?’, seit Minne, en syn 
eagen ljochtsje op. ‘Wy kinne dy drone ta it dakrút 
útfleane litte en de omjouwing bespionearje. Drone 
007 komt deroan, James Bond!’ 
Jacob gnysket en pakt syn laptop dêr’t er de drone mei 
bestjoere kin. Dat hy dêr net earder oan tocht hat. Minne pakt 
de drone foarsichtich op en set it finster iepen. In pear sekonden 
letter fljocht 007 troch de loft. Fan boppen liket de stêd krekt in 
grutte tekken mei ribbels fan reade puntdakken en grize dakplato’s. Se litte 
de drone súntsjes nei ûnderen sakje en besjogge de bylden op it skerm. Ha, 
dêr sjogge se buorfrou Wytske yn ’e bikiny op it balkon sitten. As se de drone 
tichter nei har tastjoere foar in close-up, slacht buorfrou wyld om har hinne. 
Se hearre har razen. 
‘Sjit op’, ropt Minne, ‘meitsje in foto!’ 
Jacob sjocht read fan ynspanning mar stjoert de drone behindich werom nei ’t 
dakrút. Slop fan ’t laitsjen falle de jonges op it bêd del. 
‘Nochris James’, befellet Minne noch mei de triennen yn ’e eagen. Dêr glydt 
007 hinne foar syn twadde flecht. 
‘Wy sille ris eefkes op skoalle sjen’, seit Jacob. Se sjogge it Fryskolleezje al 
lizzen; de grutte ‘learfabryk’ mei syn hypermoderne yntegrearre 
sinnepanielen en it platte dak.
‘Fet!’ ropt Minne en beide hingje se foar it skerm.
‘Wat is dat? Toe Jacob, stjoer dêr nochris hinne.’
‘Dat liket…’ Jacob makket syn sin net ôf. Hy sit behoarlik te shaken. Minne 
krijt in kaam.
‘Der stiet ien op it dak’, flústeret Minne.
‘Gau werom!’ Jacob lit de drone linksom swinke nei hús ta.
‘Nee jonge, derhinne’, seit Minne. ‘We wolle dochs witte wat dy gast dêr 
docht?’
De man op it dak hat in swarte mûtse op en in koefoet en in plestik tas yn ’e 
rjochterhân.

Hy rint om in ljochtkoepel hinne en besiket dy 
iepen te meitsjen. Krekt as hy de koefoet 
omheech bringt, sjocht er fersteurd op. It kin 
net oars as hy heart it gûnzjende lûd fan de 
drone. 
‘Fluch, meitsje foto’s’, preuvelet Minne.

‘Bin al dwaande’, systeret Jacob.
De man mei de mûtse grypt yn ’e loft nei de drone, 

mar de drone swinkt út. Jacob lit ‘m noch in rûntsje 
boppe de man sweve foar in ekstra shot. De man 

smyt syn koefoet en tas fan it dak en ferdwynt fia de 
reinpiip wer nei ûnderen ta.

‘Der achteroan 007. We sille dit mantsje ris eefkes skrikke 
litte.’ Fanatyk sit Jacob de man achternei. 

De man draaft de strjitte út en stroffelet op ’e hoeke oer syn eigen 
fuotten. Jacob en Minne sjogge noch krekt hoe’t de man strampeljend yn ’e 

boskjes ferdwynt. 

As de drone de sliepkeamer wer ynkomt, sjogge Minne en Jacob inoar oan. 
‘En no?’ freget Jacob. ‘Earst mar nei de snackbar foar in Magnum,’ seit Minne, 
‘man, de adrenaline skuort my troch it liif.’ De jonges rinne drok pratend nei 
de iissalon. Nei de bestelling ploffe se op it terras del.
‘Wat fynst, moatte wy nei de plysje?’ freget Jacob.
‘Dy man hat fansels noch neat stellen’, seit Minne wylst hy de sûkelade fan 
syn Magnum slikket.
‘En wy witte ek net wêr’t dy fint him no tahâldt’, seit Jacob, ‘mar ik sil de 
bylden al eefkes opslaan: een poging tot inbraak is ek al strafber.’
As it iis op is, sitte se noch in skoftke yn ’e sinne. Dan komt der in frommeske 
op ’e fyts oan mei in man achterop. Se stappe by it terras ôf. 
‘Wacht maar even, pop’, seit de frou swiet, en se aait de man troch it hier. ‘Ik 
ga wel even wat halen.’ Se set de fyts tsjin ’e muorre. As se weromkomt, 
hinkepoatet de man har temjitte. In swart stikje stof fan in mûtse stekt noch 
krekt ta syn achterbûse út.
‘Oh, oh,’ seit Minne, ‘fette sjit man, dat is him’, en hy strykt de hannen troch 
it hier.
‘As wy him oanjouwe,’ seit Jacob, ‘binne wy ek de sigaar, want fleane mei 
dizze drone is ek strafber. Aanst stiet de plysje by ús heit en mem oan ‘e doar 
en dan ha ik hiel wat út te lizzen, sa wier ik James Bond hjit.’ 

Tekst: C
iska N

oordm
ans

Gnyskje – spotlachen
Súntsjes – zachtjes
In kaam krije – een kleur krijgen
Systerje – sissen
Liif – lichaam
Tahâlde – verkeren, bevinden
Skoftke – tijdje
Frommeske – vrouw(tje)
Temjitte – tegemoet
Swiet – zoet

Lestige wurden

007007
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MOADETRENDS SIMMER 2016
De lange ûnderbroeken en de koltruien kinne wer achteryn ‘e kast want it 
foarjier komt deroan! Wiehoee! Hasto der ek sa’n sin oan? Wy wol! 
Mar: ‘Hellup, wat moat ik oan ha?’ Gjin noed, hjir binne de hipste en coolste 
moadetrends foar de simmer!

2.  True Blue Ibiza

De blauwe oseaan, it wite sân en bleate fuotten. Dat is 
it Ibiza gefoel. Ek net nuver dus dat blau de moadekleur 
is foar dizze trend. Fan himelsblau oant indigo en dat 
yn kombinaasje mei wyt en pastel. En fansels in hiel 
soad jeans: fan jeansshorts oant jeansblûzen. Spikerstof 
is altyd goed. In echte Ibizaprint is de tie & dye- en de 
batikprint. In funtrend en ideaal foar it moaie waar. Cool 
én funksjoneel.

Musthaves
Foar jonges: denimshort, streepte blûzen en batikshirts. 

Foar fammen: spikerbroek mei wide pipen (flair), 
shirts en jurkjes fan kant en franjes. 

1.   Into the Desert

Sjochst it foar dy? De woeste woestyn, mei de hjitte 
sinne en in waarme wyn? Arabyske ynfloeden, 
lange gewaden en etnyske prints? No, dat is de 
earste trend foar de simmer! Into the Desert is in 
stoere trend. In trend mei prachtige kleuren: oranje, 
koper, cognac, grien, rôs en ierdetinten. Dy kleuren sitte 
yn lichte materialen sa as linnen en katoen. Ideaal foar 
simmerske temperatueren dus! 

Musthaves
Foar jonges: shirts mei etnyske - en natuerprints en 
de túnbroek (ja, écht). Foar fammen: jumpsuit, culotte 
(trijekwart wide broek) en lange rokken en jurken.

STJERREN MEI IN 
PASSION FOR FASHION
Nei de ûnderbroeken fan Jan Smit, de linzjery fan Yolanthe 

en de glitter shirts fan Gerard Joling is it tiid foar nije 

Nederlânske stjerren mei a passion for fashion. 

Josh V
Josh Veldhuizen is model en moadeûntwerpster. 
De blondine waard bekend troch it RTL-programma 
‘Modemeisjes met een missie’. No hat se har eigen kleanlijn: 
Josh V. Stjerren as Sylvie Meis binne gek op Josh V har 
kolleksjes en skitterje der graach yn op de reade loper. Josh 
hâldt op har webside ek in bloch by fan wat se allegear 
belibbet. Leuk om te folgjen as moadeleafhawwer.  

Insta: @joshveldhuizen 

Freek Vonk
Sels Freek Vonk is into fashion. Freek is drok 
dwaande mei it ûntwerpen fan shirts en truien. 
Fansels mei bisteprints, hoe kin it ek oars!? En 
sa’n print past ek noch hielendal yn de earste 
trend fan dizze simmer: Into the Desert. Hy 
skeakele sels syn Facebookfreonen yn foar it 
kiezen fan de leukste prints. Wat fynsto fan 
Freek syn kolleksje? Is it wat? Hokker shirt 
fynsto it coolst?

Insta: @freekvonk 

Nikkie Plessen
Nikkie waard benammen ferneamd as 

aktrise. Sa spile se yn GTST, yn Costa 
en Kees & Co. Yn 2011 lansearre se 
har eigen moadelabel: NIKKIE. Yn 
in pear jier tiid groeide it merk út 
ta in ynternasjonaal label. Nikkie 
ûntwerpt al har kolleksjes sels. Har 
winkels sitte yn alle grutte stêden 
yn Nederlân en België. Nóch net yn 
Fryslân, mar wat noch net is, kin noch 
komme.   

Insta: @nikkieplessen

3.  Feel the Fifties

De jierren fyftich, dat seit jim neat fansels. 
Want dat is wol hiel lang lyn… Mar yn de 
jierren 50 wiene de minsken echt überhip. De 
fifties trend komt dêrom ek faak werom yn 
it moadebyld. Dizze simmer ek wer! Koarte 
omskriuwing fan de fifties? Streep, streep, 
streep en read, wyt en blau. En oranje… Foar 
de fammen hat it ek wol wat truttichs mei 
leave jurkjes, hege halskes en de palazzo 
broek. Foar jonges binne al dy strepen just 
stoer en sportyf.

Musthaves
Foar jonges: streepte- en stippeshirts, 
read, wyt en blau, in koarte chino, kleurde 
gympen.
Foar fammen: stippen en strepen op shirts 
en rokjes, de palazzo broek.  
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Ús sportheld
Hylke en Tjerk ynterviewe Shani Davis

Hylke en Tjerk reedride sels ek. ‘We zijn ermee grootgebracht, 
want onze vader schaatste vroeger zelf ook.’ De jonges begûnen 
op de langebaan by Schaatsschool Leeuwarden. Tjerk: ‘Daar 
zag ik op de binnenbaan de shorttrackers van Trias specta-
culair hun rondjes rijden. Dat wilde ik ook. Vandaar dat ik nu 
zowel langebaan als shorttrack doe. Ik vind het allebei leuk 
om te doen.’
Hylke keas earst allinne foar shorttrack, mar kaam dochs ek 

op de langebaan terjochte. ‘Mijn rechte einden waren niet 
zo goed en die kan ik verbeteren door langebaan te doen. 

Ik hoop dat ik allebei zo lang mogelijk kan blijven com-
bineren.’ 

Shani Davis is ek fia shorttrack by de langebaan 
kommen. Hylke en Tjerk binne benijd oft er no 

noch shorttrack as training docht. Se freegje it 
him. Shani: ‘I shorttrack as much as I can, I 

still think it’s the best possible training for 
the middle distances of long track.’

Olympysk goud of 
in wrâldrekôr
Tjerk sit as shorttracker by Jong 
Oranje en hy sit yn havo 4 fan de Top-

sport Talent skoalle OSG Sevenwolden 
op It Hearrenfean. Hy is benijd wat no in 
moaier gefoel jout: olympysk goud winne 

of in wrâldrekôr ride. Shani: ‘Being an Olympic champion is 
the greatest accomplishment. But having something as a world 
record, is also something I’m very proud of. If I had to choose I 
would say Olympic champion, but I’m happy that I have both!’

De grins oer
Hylke docht vwo op it Tjalling Koopmans College yn Hurde-
garyp. Dêrneist hat er it drok mei reedriden. Ein febrewaris 
mocht er foar it earst meidwaan oan de Vikingrace yn Thialf, 
in ynternasjonaal toernoai foar jongerein fan 11 oant en mei 
16 jier. ‘Het was een mooie ervaring om tegen buitenlandse 
schaatsers te rijden.’ 
Tjerk wûn by syn lêste Vikingrace. Hy waard ek keazen ta 
bêste Frysk talint by de jonges. In knappe prestaasje, want in 
wike dêrfoar die er noch mei oan de Youth Olympic Games yn 
Lillehammer. ‘Mooi om mee te maken. Het leek wel wat op de 
Olympische Spelen, want na het zilver op de Mixed Team Relay 
moesten we naar allerlei ceremonies.’ 

Watfoar oerwinning is Shani it meast dierber? ‘The world 
championships of 2015. I struggled all season and I wasn’t on 
anyone’s mind and then boom! I won! I’ve won a lot of races 
but that one sticks to my heart the most. It makes me believe 
in myself. With the right focus and preparation I could do it 
again. That race motivates me the most. It keeps me from gi-
ving up when I’m down or in a negative place.’

Hasto in sportheld? De broers 

Hylke (11) en Tjerk (17) de Boer 

út Weidum wol. Sy binne fan fan 

Shani Davis. Hast alle dagen 

besjogge se op YouTube races fan 

dizze reedrider. De Amerikaan 

wûn fjouwer olympyske 

medaljes en waard alve kear 

wrâldkampioen. Hiel 

bysûnder dus om 

sa’n topper 

te ynter

viewen. Dat 

mocht foar 

LinKk!

Hylke

Shani

Tjerk
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Spilesto faak games? Dan dochst dat fêst gewoan foar de lol. Mar it kin oars. Games 

kinne ek foar oare saken brûkt wurde. Dan hast it oer gamification of serious games.

It ferskil tusken gamification en serious games

By gamification wurde saken út games yn de echte wrâld brûkt. By serious 

games is it krekt oarsom: dêr wurde saken út ‘e echte wrâld yn games brûkt. 

Gamification hat as doel om it gedrach fan minsken te feroarjen. Bygelyks om 

se hurder wurkje te litten. Serious games binne der om fan te learen. 

Gamification  en  serious  games

Gerard makket 
serious games
‘Ik wurkje by Grendel Games yn 

Ljouwert. Dat bedriuw is bekend 

wurden troch Underground, in 

serious game foar sjirurgen. 

Mar we ha ek in game makke 

foar Natuurmuseum Fryslân. 

Dêryn kinst fiele hoe’t it is om te 

fleanen as in goes (gans). Ek ha 

wy spultsjes makke om de Fryske 

taal te learen. En no binne wy 

dwaande mei in game dy’t bern 

helpe kin om oergewicht tsjin te 

gean.’ 

‘Ik ha fansels it moaiste wurk 

fan ‘e wrâld. Mar allinnich in 

soad game is net genôch om 

programmeur of gamedesigner 

te wurden. Ik ha hurd studearje 

moatten en no is it hurd wurkjen. 

Doe’t ik op skoalle Frânske 

wurdsjes leare moast, makke ik 

al in lytse game om de wurdsjes 

makliker te ûnthâlden. Letter 

ha ik de oplieding Informatica 

dien oan it mbû en hbû. Sa koe 

ik úteinlik fan gamen myn 

wurk meitsje. Hiel leuk!’ 

Tekst: A
tsje de V

ries

Underground: 

game foar sjirurgen

Sjirurgen moatte it fak ek leare. Dat kin op deade bisten en minsken, mar it kin 

no ek mei in game. Grendel Games út Ljouwert makke Underground. Mei dy 

game kinne sjirurgen in part fan in operaasje oefenje. Mei in Wii U! Forbes, ien 

fan de grutste sakeblêden fan ’e wrâld, neamt Underground ‘a game that can 

change the world’. 

You’re fired! 

Negative gamification

In Amerikaanske keten fan tankstasjons betocht in wol hiel rare game. Mei dy 

game koene meiwurkers stimme op wa’t ûntslein wurde moast. Mystery guests 

giene by dy minsken del om te sjen wat se ferkeard diene. As se ek echt wat 

ferkeard diene, waarden se ûntslein. En de ‘klikker’ krige tsien dollar. Net echt 

in positive game dus.

4.

Games binne superpopulêr, dat hoege wy dy net te fertellen. Se binne ek ferslaavjend. Gamers wolle koste wat 

kost in level fierder komme. Wat soe it moai wêze as learlingen yn ‘e klasse of minsken op it wurk ek sa fanatyk 

binne! Dat is wêr’t gamification en serious games foar soargje: dat minsken better leare of hurder wurkje. 

Hjirûnder in pear grutte foarbylden.

Ien fan de grutste 

serious games: 

America’s Army

Nei 3 jier hie America’s Army al 

seis miljoen spilers. Allegearre 

minsken dy’t nijsgjirrich binne oft 

se geskikt binne foar in karriêre 

yn it leger. Yn dizze serious game 

wurdt dúdlik wat dy te wachtsjen 

stiet ast dy oanslútst by it 

Amerikaanske leger. Do begjinst 

mei in pear swiere trainingen, 

dêrnei giest op missy!

Net echt feilich: 

yn de auto

It is no ferbean, mar ear-

der wiene der auto’s mei 

gamification oan board. In grien 

beamke neist de snelheidsmeter 

waard griener as men sunich 

riedt. Ast it gaspedaal wat te 

bot yn trapest, ferlear it just syn 

blêden. De gadget waard ferbean 

om’t minsken mear nei it beamke 

seagen as nei de dyk... Sûnt koart 

binne de besoarchbuskes fan DHL 

ek foarsjoen fan in game. In app 

soarget derfoar dat de sjauffeurs 

suniger en better ride. 

1.

2.

Gamification  en  serious games
Mei laparoscopy earmen moat de sjirurch 

in paad foar syn robots bouwe, sa traint er 

foar in sjochoperaasje (kijkoperatie).

De makker fan Underground

3.



Op 23 febrewaris 2014 besiket Jeske 
mei har mem de Huishoudbeurs yn 
Amsterdam. Dêr feroaret yn ien dei 
har libben. Modellescout Mariana 
Verkerk freget Jeske om mei te dwaan 

oan The Model Convention. Dêrby 
presintearrest dysels as model op de 
catwalk en leverest twa foto’s yn. Sa 
kinst ûntdekt wurde as model. 
Jeske: ‘Ik hie noait tocht dat model le-
wurk wat foar my wêze soe. Ik bin 1.72 
meter en dat is lytser as de measte 
modellen. Dochs die ik mei oan The 
Model Convention, omdat ik hiel bot 
fan reizgjen hâld.’
De oanwêzige topscouts út binnen- en 
bûtenlân seagen wol wat yn Jeske. ‘Ik 
krige meardere kontrakten tastjoerd. 
Sa ek fan OMG Model Management út 
Hongarije.’ Tegearre mei Coco Tijsma 
út Snits reizge Jeske nei Hongarije om 
har earste fotoshoot te dwaan. Beide 
fammen binne no profesjoneel model.
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Folgje Jeske op Instagram: 

@jeskevdpal

ÛNTDEKT DE WRÂLD

MODEL

JESKEJESKE

Twa jier lyn hie Jeske van der 

Pal (19) út Sint Nyk noch in hiel 

gewoan libben. Se siet op it vwo, 

die oan sport en brocht tiid troch 

mei freondinnen. Anno 2016 

sjocht Jeske har libben der hiel 

oars út. Se is model en fljocht 

dêrfoar de hiele wrâld oer. 

Skoalle

‘Ik fûn it allegearre hiel leuk, mar 
skoalle wie ek belangryk foar my’, fertelt 
Jeske. ‘Ik woe earst it vwo ôfmeitsje.’ It 
modelleburo snapte dat en op 1 july 2015 
slagge Jeske foar har eineksamen oan it 
Bornego College op It Hearrenfean.
Doe koe it modellewurk écht begjinne. 
‘Ik gong earst nei Azië om in portfolio op 
te bouwen. Dêr wurke ik ek foar goede 
magazines. Dy trip nei Taipei wie myn 
earste reis en fuort ek in hiele swiere 
reis. By modellewurk tinkst miskien oan 
glamour, mar it wie echt hurd wurkjen. 

Op ien dei wurke ik tweintich 
oeren achterinoar. Dêrby moatst 
in hiele protte outfits oan ha.’ 
Jeske hie noch net faak posearre, 
mar it gie goed. ‘Eins dochst in 
soarte fan dûnske. Bêst wol lestich, 
mar ik waard der hieltyd better yn.’

Fleiskeuring

Modellewurk hat positive en negative 
kanten, neffens Jeske. ‘Ast dyn eigen 
foto’s sjochst is dat goed foar dyn 
selsbetrouwen. Oan ‘e oare kant 
moatst by casting soms wol twa 
oeren wachtsje foardatst oan ’e 
beurt bist. Hiel ûnpersoanlik, 
krekt in fleiskeuring. Dan tink 
ik soms wolris: wêrom doch ik 
dit eins? Mar ik lear in hiel soad 
troch dit wurk. Ek omdat ik in hiel 
soad sels dwaan moat. Mei in stúdzje 
hie ik dit allegearre net leare kinnen.’ 

De wrâld oer

Jeske wol safolle mooglik fan ‘e wrâld 
sjen. As oare modellen nei nachtklups ta 
geane, giet Jeske betiid op bêd, want dan 
kin se de oare moarns de stêd ûntdekke. 
‘Sa bin ik yn Taipei mei de bus nei in 
nasjonaal park ta gien om de heechste 
berch te beklimmen.’

Har moaiste opdracht oant no ta die 
se foar L’Officiel. Jeske: ‘It wie in hiele 
eare om op de cover te stean.’ Nei 
Taipei en Bangkok gie se nei Athene en 
Istanboel foar shoots. ‘Ek yn dy stêden 
ha ’k omraak om my hinne sjoen.’ Har 
kollega’s yn Athene neamden har sels 
Columbus. ‘Ik fiel my in geloksfûgel. 
It is moai dat ik dit allegearre 
dwaan kin.’ Ynkoarten giet Jeske 
nei Tokio om dêrnei te sjen oft 
Londen en Parys ek mooglik binne. 
En miskien giet se Columbus ek 
echt achternei? ‘As ik de kâns krij 
om nei New York ta te gean, gean ik 
dêr fansels foar’, seit Jeske. ‘Ik hie noait 
tocht dat ik in profesjoneel model 
wurde soe. Ik begjin fan dit 
wurk te hâlden. No wol ik 
ek écht wat berikke!’
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Dyn smartphone stiet der fêst ek fol mei. Fan dy fotobewurking apps 
dy’t dyn favorite foto’s noch better meitsje. En der is wer in moaienien 
by kommen: A Color Story. In prachtige app fan de fammen fan de 
leuke blog ‘A Beautiful Mess’, Elsie en Emma. De app makket kleuren 
flitsender. En dus krijst frisse, kleurrike foto’s. Echt de muoite wur-
dich om út te probearjen! 

Ferskillende celebrities binne der al mei sjoen: de kleurrike headphones fan Urbanears! Do moatst der eefkes foar sparje, mar dan hast ek wat. Wat is dyn favorite kleur? 

Bisto aktyf op Snapchat, Instagram, Facebook 
en Twitter? Dan is Peach miskien wat foar dy! 
Dit nije sosjale medium hat de funksjes fan alle 
oare sosjale media. Snapchat, Instagram, 
Facebook en Twitter yn ien dus! Do hast dyn 
eigen tiidline wêr’tst net allinne statusupdates 
diele kinst, mar ek GIF’s, plaatsjes, fideo’s en 
lokaasjegegevens. De app hat ek nije funksjes 
sa as de ‘magic words’. Hjirmei kinst fluch de 
leukste GIF’s fine. It makket de app noch 
leuker en handiger. Wat tinksto? Wurdt Peach 
de nije sosjale media trend?

trendsGadgets

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

Peach
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Patches binne hot!  

Hasto in iPhone en bist alwer útsjoen op de nije emoji’s? 

Goed nijs! Yn dyn toetseboerd sitte in hiel soad ferburgen 

emoticons. Dêr hoechst dus neat foar te downloaden! Watst 

dwaan moatst:

- Gean nei dyn ynstellingen op de iPhone

- Klik op ‘Algemeen’

- Klik op ‘Toetsenbord’

- Klik op ‘Toetsenborden’

- Klik op ‘Voeg toetsenbord toe’ 

- Scroll nei ûnderen en klik ‘Japans’ oan en dêrnei ‘Kana’

En voilà! Asto no nei dyn toetseboerd giest, fynst neist dyn 

gewoane emoticons no ek in soart Japansk tekentsje. Klik 

dêrop en dêrnei op dit plaatsje ^_ .̂ No kinst in folslein nij 

menu iepenje mei allerhande superleuke nije emoticons. Sa 

kinsto wer eefkes foarút!

Geheime emoticons  iPhone!

A Color Story

Watfoar plaatsje 

soesto ha wolle?

Urbanears

Dyn beppe plakte se froeger op dyn broek as der in 
gat yn siet, mar tsjintwurdich binne se hielendal hot. 
Patches! It binne lytse plaatsjes dy’tst oeral op 
plakst. Op dyn spikerbroek, dyn jas, dyn rêchtas of 
pet bygelyks. En dan it leafst safolle en sa kleurryk 
mooglik. Do sjochst se dit seizoen in protte op klean 
weromkommen. Kinst se der fansels ek sels op 

plakke. Sjoch mar ris op 
etsy.com en sykje op patches. Dêr 
fynst de leukste en orizjineelste 
eksim plaren. Plak se op dyn 
spiker broek of jaske en do bist 
hielendal hip!  

Te bestellen fia urbanears.com, 

earkes kostje € 29, en in 

koptelefoan € 49,

Y
llustraasje: Lilo
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Kanye West makket game oer syn mem
Rapper Kanye West hat ek wer wat betocht… Hy wurket oan in game mei 
wol in hiele bysûndere haadrolspiler: syn mem. De game krijt deselde 
namme as syn nûmer ‘Only One’. Yn it spultsje is it de bedoeling dat 
syn mem troch de poarten fan de himel giet. Op ynternet is al in teaser 
te finen. Dêryn sjogge wy hoe’t de mem fan de rapper op ’e rêch fan 
Pegasus troch de wolken fljocht. Se hat sels wjukken (vleugels).

The Simpsons live  
The Simpsons live? Dat kin hielendal net! The Simpsons is in 
animaasjesearje. Dochs sille de lêste trije minuten fan de ôflevering 
fan 15 maaie 2016 live útstjoerd wurde op Amerikaanske tv. Ien fan de 
figueren, Homer Simpson, sil dan fragen fan fans beäntwurdzje. Dy 
stelle se fia #homerlive op Twitter. ‘Fia spraakherkenningstechnology 
sille de ani maas jefigueren live oppikke wat de stimakteurs dogge’, sa 
seit produsint Al Jean. The Simpsons is in populêr tv-programma 
oer in Amerikaanske famylje dy’t yn it fiktive stedsje Springfield 
wennet. De searje rint al 27 seizoenen.

Sunnery James & Ryan Marciano helikopteract 
It dj-duo Sunnery James & Ryan Marciano komt op 5 maaie nei Ljouwert 
foar in optreden. Sy binne de Ambassadeurs fan de frijheid fan 2016. En 
dus sille se dy dei yn in helikopter it lân troch fleane en optrede. Ek Kovacs 
en Nielson binne ambassadeur, mar sy komme net nei Ljouwert. 
Om frijheid en ûnfrijheid te beljochtsjen, hat it Nationaal Comité 4 en 5 
mei miny-dokumintêres makke. Dêryn wurde de ambassadeurs folge en 
ynterviewd. Se prate oer wat frijheid foar harren betsjut. Kinst de doku-
mintêres fine op bevrijdingsfestivals.nl.

Zapp = de leukste 
Bern fan 9 oant 12 jier fine Zapp de bêste bernestjoerder fan Nederlân. Dat docht 
bliken út in ûndersyk fan Intomart GfK. Mei in 7,9 as sifer skoart Zapp better as 
oare stjoerders (zenders) lykas Nickelodeon en Disney XD. Suzanne Kunzeler fan 
Zapp is der hiel bliid mei: ‘Fansels fine wy it fantastysk dat bern ús programma’s 
wurdearje!’ Populêre programma’s fan Zapp binne: Freeks wilde wereld, SpangaS 
en de BZT Show.  

Robot foar entertainment hûn 
De frjemdste gadgets komme op ‘e merk… Sa is der no in robotbal: de 
Rolling Bot fan LG. It ding kin troch de keamer rôlje om sa húsdieren yn ‘e 
gaten te hâlden en te fermeitsjen. De bal hat in kamera dy’t bestjoerd 
wurdt fia in smartphone-app. De Rolling Bot hat ek in laserlampke. Dêrmei 
kin er in kat fermeitsje. Trochdat de bal mei wifi ferbûn is, kin er oeral 
bestjoerd wurde: thús op de bank of op skoalle. It byld fan de kamera is 
fuort te sjen yn de app. Sa hoege Bijke en Poeky harren noait wer te ferfelen!  


