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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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Foppe hâldt der no écht mei op
Ynterview mei fuotbaltrainer Foppe de Haan

Linkshandich!
Alles oer linkshandigen

Lês no!
It beest fan De Westereen

Wat gemien!
Koart ferhaal

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Michel nei Rio?!
Ynterview mei turner Michel Bletterman

Rare baantsjes
Dizze celebs hienen bepaald gjin blitse baantsjes

Op de basketbal akademy
Yoram op de basketbalskoalle op Gran Canaria

Gadgets
De nijste gadgets en hypes

Skoalfolkje
Poëzy

F-terside
Oer games, muzyk en films

Hee LinKk-lêzers!
Dit is alwer de lêste LinKk fan dit skoaljier. Ja, want it is hast fakânsje. 
Hasto der ek sa’n sin oan? Foardat it safier is, moatst noch in pear 
wiken blokke op skoalle. En dat is no krekt ek it tema fan dizze LinKk: 
skoalle. Mar dêrneist is der dit kear noch in oar tema dêr’t wy eins 

net om hinne koene: sport! Want ja, de Olympyske Spelen 
steane foar de doar en Foppe naam ôfskied. Saken dêr’t 
wy net omhinne koenen. En dan is der noch basketballer 
Yoram dy’t op de basketbal akademy op Gran Canaria sit. 
Dizze LinKk hat dus stikem twa tema’s... Skoalle en sport! 

Wolsto aanst yn ‘e fakânsje ek op ‘e hichte bliuwe fan 
linKke nijtsjes? Folgje LinKk fia Twitter, Facebook of 
Instagram (3x @linkkmagazine). Hooplik sjogge wy dy 
dêr! 

En euh, it is noch net safier, mar it is wol leuk om no alfêst te sizzen: 
genietsje fan de fakânsje!

Hoi! 
Marrit de Schiffart
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Cover : Tim Hoekstra Media
Opmaak : FryslânMedia
Druk : SMG Groep
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  Lavendelheide 21 • 9202 PD Drachten
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3. Sinassplit
4. Magnum
5. Ben and Jerry’s

Lekkerste iisko’s

Wat binne se lekker, iisko’s. Mei de simmer 

yn oantocht goaie wy de friezer wer fol mei 

Raketten, Calippo’s en Magnums. Mar wat 

is no it bêst ferkochte iis fan Nederlân? 

Sjoch mar nei dizze lekkere top 5. 

Hasto alris fan Wize Wurden heard? Nee? Dan 
wurdt dat heech tiid. By Wize Wurden ferkeapje 
se unike Fryske kaarten, stikkers en posters 
yn in moai jaske. Op dy kaarten en posters 
steane leuke, leave en grappige teksten. 

Wurden kinne dy soms krekt eefkes op in oare 
wize nei dingen sjen litte. Dat is de krêft fan 
Wize Wurden! De teksten binne hast altyd 
sels betocht. Of se binne oerset út it Ingelsk of 
Nederlânsk. By Wize Wurden kinne se ek hiel goed 
ûntwerpe. De produkten sjogge der dus hip and 
happening út. Hokker tekst fynsto it leukst?

Sjoch ek op wizewurden.nl. 

Wize 
Wurden

Nûmer 6
jiergong 16
maaie 2016

Simmerwille 
op Skylge

Simmerwille 
op Skylge

Bisto tusken de 9 en 14 jier en wolsto in te gekke wike op Skylge 

belibje? Gean dan mei op ien fan de Fryske simmerkampen op de 

Folkshegeskoalle! Speurtochten troch de bosk, gekke ferhalen fertelle, 

libjend Stratego, nei it strân en de dunen, moppen taapje, jonges 

tsjin de famkes, kletse en keet skoppe. Simmerkamp is in wike lang 

wille mei spultsjes en kreativiteit ûnder lieding fan in entûsjaste 

groep begelieders. Liket it dy ek wol wat? Jou dy gau op! Sjoch foar 

mear ynfo op: http://folkshegeskoalle.nl/simmerkampen/.

 
De simmerkampen fan dit jier en de kosten:

17 – 23 july Simmerkamp foar bern fan 9 en 10 jier € 244,-

17 – 23 july Simmerkamp foar bern fan 11 en 12 jier € 273,-

21 – 27 augustus Simmerkmap foar bern fan 13 en 14 jier € 299,-
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Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: M
artin de Jong

Leeftyd 
: 72 jier

Berop 
: fuotbaltrainer by 

 
 SC Hearrenfean

Hobby’s 
:  skye, golvje, lêze en 

reedride

Moaiste muzyk :  Neil Diamond, Bruce 

Springsteen, Ierske 

muzyk en country

Foppe 
de Haan

Foppe 
hâldt der no 

écht mei op

Foppe 
hâldt der no 

écht mei op
Ast tinkst oan fuotbal yn Fryslân, dan tinkst oan 

Foppe de Haan. Want wa ken Foppe net? Hy is yn hiel Nederlân 

bekend wurden mei syn siswize ‘hartstikkene moai’. En fansels ek mei syn 

prachtige triennen by in parsekonferinsje. Foppe is fuotbal. Mar dochs nimt 

‘ús Foppe’ yn maaie definityf ôfskied as trainer. Foar LinKk hâlde 

er in eksklusyf ôfskiedsynterview.

Fuotbalje by 12 jier 
Presys sechstich jier lyn stie Foppe de 
Haan as jonkje fan 12 foar it earst op 
it fuotbalfjild by fuotbalklup THOR 
yn Lippenhuzen. ‘Tot Heil Onzer 
Ribbenkast, de moaiste klupnamme 
dy’t der is’, laket er. ‘Yn dy tiid mochtst 
pas fuotbalje ast 12 jier wiest, dus sa 
lang siet ik op gymnastyk. Mar it wie 
it wachtsjen wurdich, want ik fûn 
fuotbal fuortendaliks geweldich. Doe’t 
wy ferhuzen nei Grou kaam ik by GAVC 
en letter by SC Hearrenfean. Ik ha it 
úteinlik oant it earste alvetal skopt, mar 
koe dat eins krekt net oprêde. Dêr wie ik 
net goed genôch foar.’

Ferslingere oan it mobyltsje
No, sechstich jier letter, stiet Foppe 
noch alle dagen op it fuotbalfjild. Mar 
dan as trainer by SC Hearrenfean. Yn 
oktober ferline jier waard er frege om op 
’e nij trainer fan it earste te wurden. En 
dat wylst er al 72 jier wie. Hat er twivele? 
Foppe glimket. ‘It wie lestich om it net te 
dwaan, omdat se sa dik yn ’e problemen 
sieten. Mar it hat my in bulte enerzjy 
koste, mear as dat ik tocht hie.’ 

Der is de ôfrûne jierren in soad feroare 
yn de fuotbalwrâld, jout Foppe ta. 
‘Elkenien sit tsjintwurdich de hiele dei 

op syn mobile telefoan te koekeloeren. 
Dy jonges binne ferslingere oan dat 
ding. Ik brûk myn mobyltsje allinnich 
om te beljen of berjochten te stjoeren.’ 
Facebook, Twitter of Instagram; 
silst der gjin berjochten fan Foppe 
op tsjinkomme. ‘Ik ha wol Facebook 
en Twitter, mar ik brûk it allinnich 
om minsken te folgjen’, leit er út. ‘Ik 
WhatsApp mei de bern en de pakesizzers 
en wy ha thús in iPad om boeken op 
te lêzen. Dus ik bin net hielendal in 
digibeet’, laket er. ‘Ik fyn it ek maklik 
om altyd berikber te wêzen.’

Genietsje fan de Fryske derby
Mar der sitte ek neidielen oan it 
altyd berikber wêzen, ûntduts 
Foppe ferline jier. Op de dei fan 
de Fryske derby tsjin Cambuur 
waard de trainer belle troch fans 
fan Cambuur. En dy wiene net al te 
freonlik. ‘Dat wie ferfelend, mar ik ha 
my der net sa drok om makke, hear’, 
seit Foppe nochter. ‘Ik hie it fierstente 
drok mei de wedstriid. It is prachtich 
om te sjen hoe’t fuotbal hjir libbet yn 
Fryslân. En de Fryske derby hat beide 
kearen in sportive wedstriid west, dy’t 
boppedat einige yn ús foardiel. Dus ik 
bin in tefreden man’, glimket er.

Mei in tefreden gefoel nimt Foppe 
dan ek ôfskied as trainer. Dit kear is it 
definityf. ‘Ek al soe Manchester United 
my belje omdat Louis van Gaal opstapt 
is, dan noch sis ik nee’, laket er. ‘Ik hâld 
der no écht mei op.’ Ferfele sil Foppe 
him lykwols net. ‘Wy ha in caravan op 
It Amelân, dêr’t wy de simmerfakânsje 
fiere. Fryslân is prachtich yn ’e simmer, 
dus wy bliuwe hjir. En fansels wol ik by 
it keatsen en it skûtsjesilen sjen. Sport 
en moai waar, wat wol in minske noch 
mear?’

Wa 
binne 
jo?
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Tekst: A
nna M

arije Bloem

Lês
no!

Mear ynformaasje oer It beest 

fan De Westereen fynst op 

www.lezenvoordelijst.nl

It ferhaal 
De plysje sit mei de hannen yn it hier. Yn De Westereen 
binne earst in pear hertsjes, in dominysmefrou en dêrnei 
twa jonge fiskers dea fûn. Se binne allegearre op in aaklike 
wize oan de ein fan harren libben kommen. De 16-jierrige 
Steven Kingma hat yn ‘e gaten wat der te rêden is. Hy is  
der wis fan dat der in wearwolf yn it doarp aktyf is. Hy 
docht der alles oan om foar te kommen dat by in folgjende 
ljochtmoanne wer minsken deageane.

My-to-lo-wat? 
In wearwolf is in figuer út de mytology. My-to-lo-wat? 
Mytology! Myten binne ferhalen oer Grykske goaden. De 
ferhalen fan de wearwolf geane oer in man dy’t nachts, 
by folle moanne, yn in wolf feroaret en minsken en bisten 
ferslynt. It wurd wearwolf komt fan it Oergermaanske 

‘Wera Wulfa’ wêryn’t Wera man 
betsjut. In manwolf dus. It âldste 
en ferneamdste ferhaal is dat fan 
Lycaon út de Grykske mytology. 
Oppergod Zeus feroare Lycaon 
yn in wolf doe’t er him in miel fan 
minskefleis foarsette. He, bah! 
Lekker grizelich.

Fryske horror 
En sjoch, dát wie no krekt 
wat skriuwer Ate Grypstra 
woe. Want lekker grizelje 
wie it útgongspunt foar syn 
horrorferhaal. ‘Der binne net 
sa’n soad Fryske jeugdboeken, 
lit stean in grizelich Frysk 
boek. Ik ha jierren yn De 
Westereen wenne. In soad 
minsken dy’t it boek lêzen 
hawwe, herkenne eleminten. 
Ik haw in betocht ferhaal yn 
in echt gebiet ôfspylje litten. 
Leuk dat minsken dat opfalt.’ 
Ate Grypstra wurket as dosint 

Ingelsk en Frysk. Dêrneist wurket er by de Afûk dêr’t hy de 
digimetoade Searje 36 makket. En hy is dus skriuwer. Hy 
skreau ek ‘Krús fan de Hollanner’, ‘Heftich’ en ‘Femke faalt’.      

Jûns let, it is al tsjuster, ûnder de 

tekkens mei in spannend boek. 

Horror ferhalen lêze, do bist der 

gek op. Do hâldst wol fan lekker 

grizelje… Past dizze omskriuwing 

by dy? Dan is ‘It beest fan de 

Westereen’ dyn boek!

Wêrom binne minsken 

linkshandich?
Dat hat te meitsjen mei erflikheid. It ‘rjochts 

gen’ bepaalt datsto rjochtshandich bist. Santich 

prosint fan alle minsken hat sa’n rjochts gen. 

Hawwe dy oare tritich prosint dan in links gen? 

Nee… dat bestiet net. Dy minsken hawwe in ‘leech 

gen’. Fan alle minsken mei dit gen wurdt de iene 

helte rjochtshandich, de rest linkshandich. Hoe’t 

dat kin? Dat is tafal!

Problemen
It is net maklik om links te wêzen. Wy skriuwe fan 

links nei rjochts. In linkshandige faget mei syn 

hân troch de inket en sa wurdt syn skriuwwurk in 

smoarge boel. 
En wat te tinken fan knippen? Skjirren binne 

makke foar rjochtshandigen. Besykje mar ris mei 

dyn linkerhân in stik papier troch te knippen. 

Grutte kâns dat it net slagget. Gelokkich binne der 

tsjintwurdich ek skjirren foar linkshandigen. Hast 

alles is ûntwurpen foar rjochtshandige 

brûkers: de koarketrekker, de blik -

ie pener... Wêr sit op in foto- of fideo-

kame ra it belangrykste knopke? 

Krekt!

Elk neidiel hat 

syn foardiel!
Yn sport kin it in grut foardiel wêze datsto links-

handich bist. Foaral by in balspul lykas tennis of 

basketbal. Der binne in soad sporters kampioen 

wurden troch harren linkshandigens. Ek  by fuot-

bal is de linkshandige spiler yn it foardiel. In 

linkshandige is nammentlik ek… linksfoetich. 

Fer  neamde links handige fuotbalkampioenen bin-

 ne Lionel Messi en de krekt ferstoarne Johan 

Cruijf. 

Linkshandigen binne 

kreativer
De harsens binne it bestjoeringssysteem fan dyn 

lichem. Se besteane út twa helten. De linkerhelte 

‘bestjoert’ dyn rjochterearm, -foet, -ear en 

-each. Minsken dy’t linkshandich binne brûke 

dêrfoar de rjochter harsenhelte. En dat is krekt 

de helte dy’t de kreativiteit oanstjoert. Grutte 

kâns dus dat linkshandigen kreativer binne. 

Foarbylden fan bekende linkshandige krea-bea’s: 

de útfiner en keunstner Leonardo da Vinci, 

telefyzjeprodusint John de Mol, Microsoft 

miljardêr Bill Gates en kabaretier/sjonger 

en telefyzjepresintator Paul de Leeuw. En 

last but not least: witsto hokker ferneamde 

man ek linkshandich is? De presidint fan 

Amearika: Barack Obama!

Linkshandige bisten?
Yn it bisteryk komt ek linkshandigens foar. De 

Ingelske biolooch Jane Goodall hat bestudearre 

hoe’t sjimpansees iten. De útslach? Allegearre 

brûkten se de linkerhân foar it fangen fan 

termiten. Frjemd genôch binne sjimpansees yn 

’e bistetún faak rjochtshandich. Dat hawwe se 

ôfsjoen fan de fersoargers.

Linkshandich!

6

Tekst: Jerûn D
reves

  Op 13 augustus is it International 

Left Handers Day. Bisto ek links? Fertel op 

dy dei oan freonen en famylje hoe grutsk 

asto dêrop bist! Brûk #lefthandersday.

Sitte der mear as tsien bern by dy yn ’e klasse? Dan is de kâns grut 

dat der in linkshandige by sit. Ien op ‘e tsien minsken is linkshandich. 

Tsjintwurdich fine wy it hiel gewoan dat guon minsken links binne, mar 

foarhinne waard it sjoen as in ôfwiking. It wie ûngewoan. Op skoalle 

moasten alle bern mei de rjochterhân skriuwe. 
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Koart ferhaalKoart ferhaal

8

Se smyt har fyts yn ‘e garaazje tsjin ‘e muorre. De 
Eastpak raamt se út ‘e koer en hastich rint se troch de 
bykeuken nei binnen ta. Se docht it har net oan tiid om 
de jas op de kapstok te hingjen. De tas krijt in plakje 
tsjin de oanrjochtkastkes. 
‘Mém, myn mobyl is écht op! It kin écht net mear. Om 
healwei twaen wie er al leech. Ik moat in nijen ha, hear.’
‘Hee Jelke, fijn datst der wer bist. Hoe wie it op 
skoalle?’ 

As se dy jûns sitte te iten, begjint Jelke nochris.
‘It is echt gefaarlik, hear! As myn mobyl leech is, bin ik 
net mear berikber. Foaral as ik in stik allinne fytse 
moat, is it in probleem. As der wat slims gebeurt, kin ik 
jim net belje.’
‘Oh, kinst dan ek belje mei sa’n ding? Ik sjoch dy allinne 
mar op dat ding drukken en nei it skerm loeren.’ Har 
heit moat gnize om syn eigen grapke.
‘Tssssss. Jim begripe it net.’
‘Wat kostet dat, in nije mobyl?’ freget har mem.
‘No, dat wit ik net presys. Hinget derfan ôf.’ Jelke nimt 
in hap fan de stamppot soerkoal en mei de mûle fol giet 
se fierder: ‘In Samsung Galaxy S6 is wol in moaienien.’
‘Ik fyn it wol in geskikt jierdeiskado. Mar dan moatst 
fan pake en beppe-en-dy en tante Jitske ek om jild 
freegje, dan kin dat derby,’ opperet har mem. ‘Oars 
wurdt it te djoer.’
‘Mar dat duorret noch mear as twa moannen, noch 73 
dagen, dat kin net, hear!’
Har heit reagearret wat sunich: ‘No, ik fyn it nochal 
wat, in nije mobyl. Sa âld is dines dochs net?’ 
‘Nee, mar it giet der net om hoe âld er is. Kapot is 
kapot.’
‘No, wy hawwe it der noch wol oer. Jelke, rommesto de 
boel eefkes op?’ Dêrmei makket Jelke har mem in ein 
oan it petear. 
‘Hin? Gatfer! Ik ha no gjin sin, hear, ik moat húswurk 
meitsje.’ Se rint by de tafel wei en stoot nei boppen ta. 

As Jelke dy jûns weromkomt fan it kuorbaljen, sitte har 
heit en mem op de bank foar All you need is love.
‘Uhm, witte jim al mear oer myn nije mobyl?’ wol Jelke 
witte as se de sporttas yn ‘e hoeke fan ‘e keamer smyt 
en de jas oer de leuning fan in stoel goait. De skuon 
skopt se út en bedarje neist de bank. 
Har mem giet rjochtop sitten en draait de earms 

oerinoar hinne. ‘Jaha, wy ha it deroer hân en wy ha 
betocht datst dyn mobyl wol fertsjinje kinst.’
‘Fertsjinje? Mar hoe dan? Moat ik in baan nimme of sa? 
Ik sis it mar eefkes, ik bin noch mar trettjin, hear.’ 
Jelke leaut har earen net.
‘Nee, in baan is net nedich. Kinst hjir yn ‘e hûs al hiel 
wat dwaan,’ docht har heit út ‘e doeken. ‘Kinst mem 
helpe mei it húshâlden en yn de tún. No’t mem wat 
mear wurket, kin sy wol wat help brûke.’
Jelke lûkt in fiis gesicht. ‘Mar, wat moat ik dan 
allegearre dwaan? Safolle tiid ha ik net oer. Ik moat ek 
noch húswurk meitsje en sa. Jim sizze altyd dat skoalle 
foar alles giet.’
‘Salang’t dyn mobyl oan 
de oplader sit, hast in 
hiele protte tiid, soe ‘k 
sizze.’ 
Se sjocht oan har heit 
syn gesicht dat er dat 
in hiele snoade 
opmerking fynt. 
‘En wat fertsjinje ik 
dan? Mei alle dagen 
in pear euro sjit it 
net op.’
‘It hinget derfan ôf 
watst dochst,’ seit 
har mem. ‘Elk 
putsje stiet foar in 
bedrach. Ik tink 
dat wy mar in list 
meitsje moatte. 
Op ‘e kalinder 
yn ‘e keuken 
kinst opskriuwe 
watst allegearre 
dien hast. Ha 
wy in deal, 
Jelke?’ Har 
mem stekt de hân út 
om de ôfspraken te besegeljen.
Hiel stadich nimt Jelke de hân fan har mem oan.

As Jelke de oare middeis om tsien oer trijen thúskomt 
en har mobyl oan de oplader docht, sjocht se dat se in 
pear appkes fan har mem hat. 

Tekst: A
ns W

allinga, byld: Peter de B
oer

Mem
Ast thúskomst helje dan as earste de ôfwaskmasine leech, 
meitsje in appeltaart en skyl 
de ierappels. 

Bring dêrnei de krante nei buorman Albert. 

Dêrnei kinst oan it húswurk begjinne. Om 17.45 oere it iten opsette.

En meist in nije mobyl útsykje.

Jelke
Echt? No al? Mient mem dat????????????????

Mem
Nee, mar ik woe sjen oftst myn berjochtsjes wol lêst.

Wat gemien!



Linkke sidenLinkke siden
Jim binne fêst net grut wurden mei 
de muzyk fan de wrâldferneamde stjer 
Prince, dat wie foar jim tiid. Mar Prince 
is like bekend as Michael Jackson. En 
spitigernôch stie Prince itselde lot te 
wachtsjen as Michael. Beide stjerren stoa-
ren fierstente betiid. Michael Jackson 
op 50-jierrige leeftyd en Prince no 
dus op 57-jierrige leeftyd. Prince is in 
legindaryske artyst dy’t de grutste hits 
op ierde skoard hat. Hits as ‘Purple Rain’, 
‘Most beautiful girl in the world’ en 
‘Musicology’ kinne minsken op de hiele 
wrâld meisjonge. Prince wist yn syn muzyk 
jazz, funk en disko te kombinearjen. Hy 
wûn sân Grammy’s, in Golden Globe en in 
Oscar. In pear wiken lyn stie Prince noch 
te skitterjen op it poadium. Mar hy krige 
in flinke griep en sei syn lêste twa shows 
ôf. In skoftke letter wie er dea. It is noch 
net bekend wêrtroch’t er dea gien is. Dat 
wurdt pas letter bekend makke. Rest In 
Peace, Prince!

Lil’ Kim blank?
Fans fan rap-
per Lil’ Kim 
wisten net 
wat se seagen 
doe’t de stjer 
in nij selske 
pleatste op 
I n s t a g r a m . 
Lil’ Kim har 
donkere hûd 

is blank en har swarte hier is ljochtblond. 
In komplete metamorfoaze. De rapper li-
ket net iens mear op harsels. Ek al praat 
Kimberly Denise Jones (de echte namme 
fan Lil’ Kim) noait oer plastyske sjirurgy, 
it liket derop dat se alwer in operaasje hân 
hat. Har fans reagearje fertrietlik op har 
Insta-akkount. ‘Ik kin hjir wol fan skrie-
me. Do bist fan natuere sa moai.’ In oar 
seit: ‘Wat ferskriklik. It spyt my datsto dy 
net besefst hoe moai ast bist.’ En: ‘Kim, do 
hast help en leafde nedich. Dysels haatsje 
om dyn donkere kleur, dêr moat oer praat 
wurde.’ Dit probleem komt ek foar yn Azië. 
Dêr stribje froulju nei in sa ljocht mooglike 
hûd. Der binne sels pillen en smarsels yn 
winkels te keap. Skande! En wy mar brún 
wurde wolle yn ’e simmer…

Beyoncé’s film ‘Lemonade’
Beyoncé hat wer foar in skok soarge. Yn in special 
fan 45 minuten lansearre se har nije album 
‘Lemonade’. De film bestiet út allegear fideoclips 
dy’t ynin oar oerrinne. Alle nûmers fan it album 
komme oan bod. De film is fan bizar heech nivo, mei 
útsûnderlike shots. Wat it grutste ferrassingseffekt 
is, is dat alles sá persoanlik is. It hiele album giet 
oer de houliksproblemen mei rapper Jay Z. Tegearre 
hawwe se in dochterke: Blue Ivy. Al faker fertelden 
wy yn LinKk dat it net goed gie tusken de twa. Yn 
de film komt nei foaren dat Jay Z frjemd gie en har 
foarliigde. Beyoncé sjongt oer har fertriet, lilkens 
en wanhoop. Se wol mar ien ding: har húshâldinkje 
byinoar hâlde. Oan ’e ein fan de film ferjout se Jay 

Z. De mieningen fan it publyk binne ferdield: ‘It is ien grutte kampanjestunt, krekt 
wat.’ ‘Wow, dat Beyoncé sa it binnenste fan har siel sjen lit. Pikefel, oeral.’ Wat de 
minsken ek fine, oer ien ding binne se it allegearre iens: de film is keunst!

Sarah Jessica Parker 
yn Blokkerreklame!
Wy witte allegearre dat guon winkelketens it hiel swier hawwe. Achterelkoar slute 
grutte bedriuwen harren doarren, lykas de V&D. Ek Blokker hat it net maklik. Mar 
om’t de winkel dit jier 120 jier bestiet, pakke se grut út en fiere se feest. En dat dogge 
se mei in reklamefilmke dêr’t de grutte Amerikaanske tv- en filmstjer Sarah Jessica 
Parker de haadrol yn spilet! Yn it earste filmke fertelt Sarah entûsjast oer Blokker as 
se yn New York in itentsje klearmakket en it gesellich makket. Wylst se drok dwaande 
is, komme der allegearre produkten fan de Blokker foarby. Sels seit se: ‘Thús binne wy 
altyd oan it itensieden. Wy binne der gek op! Ik tink dat ik sa’n 80 prosint fan myn 
tiid yn ’e keuken stean.’ Letter dit jier sille der mear reklamefilmkes komme mei Sarah 
yn ’e haadrol. Achter dizze stunt sit fansels in grutter plan: Blokker is dwaande mei 
in fernijingsslach en iepenet yn 2016 en 2017 alle dagen in moderne winkel op 450 
lokaasjes yn Nederlân. 

Krekt as Sylvie
De 31-jierrige Lisette de Bruijn út Lier is hast like ferneamd as har ‘idoal’ Sylvie 
Meis. Op Facebook pleatst Lisette hast alle dagen in foto wêrop’t se Sylvie neidocht. 
En dat fine har yntusken tûzenen fans supergrappich. De ynspiraasje begûn mei de 
Krystdagen, seit Lisette. ‘Ik seach in foto fan Sylvie dy’t op hege hakken en in perfekt 
opmakke gesicht har krystbeam oan it optugen wie. Ik koe my net foarstelle dat dit it 
echte libben is, dus plakte ik in foto fan mysels yn badjas derneist.’ Dy foto waard in 
grut sukses en doe begûn de hype. ‘Omdat Sylvie alle dagen foto’s pleatst, is it foar my 
maklik om dêr alle kearen in ferhaal by te betinken.’ De grutte favoryt is de sportfoto 
fan Sylvie en Lisette. In superstrakke en slanke Sylvie en dêrneist Lisette dy’t har búk 
tsjin in hek oantriuwt om in sixpack te foarmjen. ‘Ik krij sokke leuke reaksjes. Der woe 
lêsten sels ien mei my op ’e foto. No wit ik in bytsje hoe’t it fielt om krekt as Sylvie te 
wêzen.’  

Konkurrinsje foar Disneylân Parys
Meikoarten krijt Ingelân in gigantysk pretpark. It park sil de konkurrinsje oangean mei Disneylân Parys. De bespotlik rike 
famylje Al-Humaidi út Koeweit jout in bedrach fan 2,5 miljard foar it London Paramount Resort. It doel is om alle dagen 
50.000 besikers te krijen. De attraksjes binne basearre op wrâldferneamde films. Sa komme der attraksjes oer ‘Mission 
Impossible’, ‘The Godfather’, ‘Indiana Jones’ en ‘Star Trek’. It London Paramount Resort komt op it skiereilân Swanscombe. 
Krekt bûten Londen, op de Eurostar-route tusken Londen en Parys. It park moat yn 2021 klear wêze. It sil 350 hektare grut 
wurde. Disneylân Parys is 200 hektare grut. 

R. I.P. 
Prince
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Michel nei Rio?! 
It Nederlânsk turnteam giet fan ’t simmer nei de Olympyske Spelen. 

Dat is foar it earst sûnt 1928! Michel Bletterman hopet mei te gean 

nei Rio de Janeiro. Tsien jier lyn hie LinKk al in ynterview mei him. It 

talint fan doe is no in topper. Heech tiid foar wer in ynterview dus.  

Pieter Jan Postma 
Dissipline: Finn 
Bertedatum: 10 jannewaris 1982
Berteplak: It Hearrenfean
Bêste prestaasjes: OS: 4e plak 2012 | WK sulver 2007 en 
2011 | EK: goud 2016

In twadde kâns yn Rio
‘Yn Londen grypte ik mei myn fjirde plak krekt neist de 
medaljes. Dat kaam hurd oan. No wol ik revanche. Der is 
noch in soad wurk te dwaan, mar it giet de goede kant op.’

Marrit Steenbergen
Bertedatum: 11 jannewaris 2000
Berteplak: Eaststellingwerf
Bêste prestaasjes: EYOF: sulver op 50 en 100 meter frij 2013

As 16-jierrige nei Rio? 
By de Olympyske Spelen yn 2008 wûnen de ‘Golden Girls’ fan 
it swimmen goud op de estafette 4x100 meter frije slach. Yn 
2012 hellen se sulver. Wierskynlik sil de 16-jierrige Marrit 
Steenbergen út Easterwâlde yn Rio opnommen wurde yn de 
Nederlânske estafetteploech. ‘Ik wol yn 2020 yndividueel 
meidwaan oan de Olympyske Spelen. Dat is noch fier fuort, 
mar as ik my ferbetterjen bliuw, moat it mooglik wêze.’

Swimme 

Marit Bouwmeester
Dissipline: Laser Radial
Bertedatum: 16 juny 1988
Berteplak: Warten
Bêste prestaasjes: OS: sulver 2012 | WK: goud 
2011 en 2014 – sulver 2010

Nei Rio foar mar ien ding: olympysk goud!
‘Wy hawwe yn Rio útdaagjende omstannichheden: 
in protte wyn en wy sile midden yn in wrâldstêd. 
Ik wol oan oaren, mar foaral ek oan mysels, 
bewize dat ik dy lestige omstannichheden 
ûnder kontrôle ha kin.’

Epke Zonderland
Bertedatum: 16 april 1986
Berteplak: De Lemmer
Bêste prestaasjes: OS: goud op rekstôk 2012 | 
WK: goud op rekstôk 2013 en 2014

Mei Nederlânsk team nei Rio
‘Yn 2012 kaam myn olympyske dream út. Dêrnei fertelde 
ik yn LinKk dat ik al in folgjende dream hie: yn 2016 mei in 
team Nederlânske turners nei de Olympische Spelen ta.’ As 
Epke him definityf kwalifisearret foar it Olympysk team, 
sil ek dizze dream útkomme. En dan is it tiid foar in nije 
dream: olympysk goud mei it Nederlânsk team!

Turnjen

Sile 

Michel no 

en Michel 

10 jier lyn

Hoe wurdst no eins topturner? ‘Ik heb er 
heel veel voor gedaan en mijn ouders 
hebben mij altijd gesteund. Tuurlijk 

waren er wel eens momenten dat ik 
geen zin had om te trainen. Ik 
denk dat iedereen dat wel heeft. 
Dat was vooral rond mijn 
zestiende toen ik mijn examens 
had gehad en ik ook wel eens 
wilde chillen met vrien den.’ 
Michel is ek echt in skoftke 
opholden mei turnjen. ‘Voor acht 

weken maar hoor’, laket er. ‘Na een 
vakantie met vrienden ben ik toch 

weer terug gegaan, want ik verveel de 
me dood.’

Wat fûn Michel it les tichst 
om te learen? Wiene dat 
de oefe nin gen of wie dat 
it mentale aspekt? ‘Het 
talent en de techniek 
heb ik wel, maar ik had 
ook vaak twij fels. Ben 
ik wel goed genoeg? 
Dan had ik een dipje 
en vroeg ik me af 
wat ik in die 
turnhal deed. In-
mid dels heb ik 
geleerd dat ik wél 
goed genoeg ben en 
dat ik niet te veel 
naar anderen moet 
kijken.’ 

Test Event
Op sneon 16 april wie 

der in Test Event yn Rio 
de Janeiro. Nederlân einige 
op it tredde plak. Dat kaam 
mei troch Michel syn 
skoares, hy hie op fjouwer 
ûnderdielen in persoanlik 

rekôr. ‘Roeme nië en Spanje zijn landen 
die normaal boven ons eindigen en nu 
hebben we ze verslagen. Ongelooflijk!’ 
No wol Michel ek dy lêste stap nei de 
Olympyske Spelen sette en syn dream 
wiermeitsje. ‘Je gaat niet automatisch 
mee naar de Spelen, iedereen moet zich 
weer opnieuw bewijzen.’ Op de kwali-
fikaasje wed stri den (25 juny yn Rotter-
dam en 9 july op It Hearrenfean) sil 
Michel op syn favorite ûnderdiel brêge 
in útsjitter sjen litte moatte. ‘Ik kan 
trots zijn op hoe ik het allemaal heb 
gedaan. Ik ben fit en mentaal sterk, want 
ik stond er op het moment dat het moest. 
Nu ga ik ervoor knokken om ook naar 
Rio te mogen.’

Fryske kâns-
 hawwers Rio 2016?
Fan 5 oant en mei 21 augustus binne de 
Olympyske Spelen yn Rio de Janeiro. It 
is de earste kear dat dit grutte sport-
evenemint yn Súd-Amearika holden 
wurdt. Yn 2012 waarden yn Londen 
Fryske medaljes by it silen (sulver Marit 
Bouwmeester) en it turnjen (goud Epke 
Zonderland) behelle. Wa binne yn Rio de 
grutste Fryske kânshawwers?



14

Earste baantsjes binne faak net hip and happening. Dat jildt ek foar de celebs. 

Dizze stjerren hienen bepaald gjin blitse baantsjes foardat se bekend waarden. 

Barack Obama ferkocht skepiis en Nicky Minaj wie servearster…

Nicky Minaj 
servearster 

Foardat se bekend waard, wurke Nicky Minaj 

as servearster yn restaurant Red Lobster. Echt 

har ding wie it net. Freonlik wêze is no ienris 

net har sterkste punt. Sa flipte se hielendal doe’t 

in stel nei in diner yn it restaurant har pinne 

meinaam. La Minaj soarge foar in grutte sêne op 

it parkearplak! Dêrnei waard se ûntslein. Rappe 

past dúdlik better by har!

Jay-Z
drugsdealer

Ek mei in yllegaal baantsje kinst it noch fier 

skoppe… Dat bewiist Jay Z. De rapper wie 

drugsdealer doe’t er in jier as 16 wie. Hy waard 

grutbrocht troch syn mem yn in rûge buert 

yn New York. Drugs wiene oeral. Der wiene 

ferslaafden yn syn flat en de nullen leine op 

strjitte. De stap om sels drugs te ferkeapjen wie 

dus net grut. Jay Z ferkocht it om syn mem te 

helpen mei it beteljen fan de rekkens. Hy koe net 

oars, seit er sels. Hy hat yn elk gefal sels noait 

brûkt .

Kanye West
klean optearder

Doe’t Kanye West op de middelbere skoalle 

siet, wurke er yn in winkel. Hy tearde klean 

op yn de GAP, in populêre kleanwinkel yn 

Amearika. Op it album ‘The College Dropout’ 

neamt er syn earste baantsje. “Let’s go back, 

back to the GAP. Look at my check. Wasn’t no 

scratch. So if I stole, wasn’t my fault. Yeah I 

stole, never got caught.” 

Rare baantsjes
Beyoncé
hier oanfeier

Beyoncé hat prachtich hier. Soe dat komme 

om’t har mem kapster west hat? Doe’t Beyoncé 

lyts wie, hie har mem in eigen kapsalon. Lytse 

Queen Bey koe in pear sinten fertsjinje as se it 

hier fan de klanten oanfage. En as se net oan 

it feien wie, song se foar de klanten. Under it 

knippen in live konsert fan Beyoncé… Krekt 

wat! 

Barack Obama
iisskepper

Foardat er te meitsjen krige mei grutte 

politike kwestjes, die Barack Obama hiel oar 

wurk. By syn earste simmerbaantsje ferkocht 

er skepiis yn Honolulu. Soe it net machtich 

wêze om iis te krijen fan de Amerikaanske 

presidint? Sels is er bliid dat er it net mear 

hoecht te dwaan, fertelde de presidint lêsten 

yn in ynterview. ‘Sûkelade iis is hiel hurd, it 

skeppen docht dan sear oan ‘e polzen.’ 

Walt Disney
kranterinner

Micky Mouse, Donald Duck, Knabbel en Babbel… 

Prachtige stripfigueren hat er makke. Mar doe’t 

er jong wie, besoarge Walt Disney kranten. Syn 

heit hie nammentlik in distribúsjebedriuw. Walt 

moast helpe om de kranten rûn te bringen en 

wie ien fan de paper boys. Dêr krige er neat foar. 

Ja, iten en klean. Mar Walt wie tûk (slim): hy 

ferkocht ekstra kranten op strjitte en fertsjinne 

sa dochs in ekstra bûssint. 
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Yn de simmer fan 2014 hie sa’n 55% fan de Nederlânske jongeren 

(15-25 jier) in bybaan. Dit is de top 5 fan populêrste bybaantsjes: 

1.  Fakken folje yn de supermerk

2.  Achter de kassa yn de supermerk

3.  Oppasse op lytse bern

4.  Yn de hoareka (betsjinje, ôfwaskje of itensiede)

5.  Kranten/folders besoargje



Op de 
basketbal

akademy Tekst: Froukje Sijtsm
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Yoram Kramer út Ljouwert 

is 1.88 meter lang en syn 

skuonmaat is 45,5. Hy hat de 

perfekte maten foar in basket-

baller. En lit dat no krekt 

syn grutste dream wêze: 

basketballer yn Amearika wur-

de. Dêrom wennet Yoram no op 

Gran Canaria; dêr stiet de ynter-

nasjonale Basketball Academy.

16 17

Lange dagen
Yn septimber 2015 is Yoram begûn op de 
basketbal akademy op Gran Canaria. Op 
dy skoalle sitte sa’n santich learlingen 
tusken de 16 en 20 jier. Hy docht dêr 
havo en folget alle dagen sporttraining. 
‘We beginnen soms al om zes uur in de 
ochtend’, fertelt Yoram. ‘Dan gaan we 
buiten hardlopen of we trainen met het 
schieten van ballen.’ Dêrnei kin Yoram 
efkes ûnder de douche en wat ite. ‘Om 
half negen ga ik dan naar school. De 
lessen duren tot half vier ’s middags.’ 

Nei skoaltiid moatte Yoram en syn 
klasgenoaten ferplichte húswurk 
meitsje. ‘We zitten dan in een speciale 
studieruimte en je mag pas weg als al 
je huiswerk af is. Als ik klaar ben, doe 
ik vaak nog wat krachttraining.’ Yoram 
makket hiele lange dagen. ‘We hebben 
ook ’s avonds nog basketbaltraining. Het 
is behoorlijk intensief en het is soms ook 
wel moeilijk om wakker te blijven’, jout 
Yoram ta.

Unifoarm
Yoram sit yn ’e klasse mei bern út ’e 
hiele wrâld. ‘Ik heb les met Chinezen, 
Spanjaarden, Amerikanen, Britten en 
zelfs jongeren uit Afrikaanse landen.’ 
Mei syn klasgenoaten praat er Ingelsk. 
‘Ik volg ook nog extra lessen Spaans, 
want dat spreken de mensen hier op 
Gran Canaria.’
Op skoalle giet it oars as yn Nederlân. ‘Ik 
heb op school een uniform aan. Ik draag 
een grijze nette broek, een groene polo, 
een blauwe pullover en nette zwarte 
schoenen.’ Tusken de middei krije 
alle bern waarm iten. ‘En ’s avonds 
krijgen we nog een keer warm eten’, 
fertelt Yoram.

Wenje yn in filla 
It wie behoarlik spannend 
foar Yoram om sa fier fan 
hûs nei skoalle te gean. Gran 
Canaria is in Canarysk eilân 
tichtby Afrika. It leit sa’n 
4000 kilometer fan Fryslân. 
‘Ik mocht eerst drie weken 
op proef komen. Zo kon ik 
kijken of ik hier wel twee 
jaar zou kunnen wonen. Dat 
waren moeilijke weken zonder 
mijn ouders, maar dat maakt je 
ook sterk.’ 

Yoram en syn klasgenoatsjes wenje yn 
in filla by de basketbal akademy. ‘Ik deel 
mijn kamer met een jongen uit Georgië. 
Dat is erg gezellig, maar hij laat ook 
vaak rommel slingeren’, laket Yoram. 
Hy ferfeelt him noait. ‘We zitten met de 
jongens vaak bij elkaar op de kamer en 
dan kijken we bijvoorbeeld een film.’ 

Sinne, see en strân
Gran Canaria is in prachtich eilân. De 
sinne skynt der hast altyd. Op it eilân 
kinst lekker swimme yn ‘e see en der 
binne leuke strânfeestjes. Mar Yoram en 
syn klasgenoaten meitsje it noait te gek. 
‘In het weekend gaan we gezellig met 
een groepje naar het centrum. Maar we 
roken niet en drinken ook geen alcohol. 
En ’s avonds gaan we weer op tijd naar 
huis, want de volgende dag wil je weer fit 
in de sporthal verschijnen.’ De basketbal 
akademy is bêst strang. ‘Als je je niet aan 

de regels houdt, dan word je direct 
van school gestuurd.’

Amearika
Yoram dreamt fan in 

basketbalkarriêre 
yn Amearika. Yn 
maart wie er in 
wike yn New York. 

‘Basketbal is enorm 
populair. We hebben 

toen vier wedstrijden gespeeld 
en training gekregen’, fertelt er 

entûsjast. Nei Gran Canaria wol 
Yoram nei in Amerikaanske 
universiteit en basketbalje yn 
in ‘college team’. ‘Het zou echt 
fantastisch zijn om later bij een 

Amerikaans basketbalteam te 
spelen!’
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Girls, eefkes de kop derby no… kensto Swipe en Shop al? Dé app 

foar moade?! Dêrmei hoechst net mear oeren achterinoar te 

speuren yn webshops op syk nei de leukste must-haves. Mei dizze 

app makkest dyn eigen wishlist troch simpelwei nei links of 

nei rjochts te swipen. Tink derom… dizze te gekke app 

wurket fer slaavjend!

Miskien kenst se al, mar hoe handich is dit? Niks net mear ferskriklik lang boeken kafte. Mei dizze rekbere boekekaften kaftst binnen tsien sekonden in boek! Se binne der yn alderhande kleuren en prints. Sa’n kaft besparret dy net allinne in soad knip- en plakwurk, dyn boeken wurde ek nochris better beskerme! Do fynst se ûnder mear op www.scholierenshop.nl. Kies dyn favoryt! 

Eefkes yn ’e takomst sjen? Dat kin mei de Instaglasses! Dizze must-have gadget is noch net op ‘e merk, mar wy kinne net wachtsje. Mei dizze superhippe bril makkest yn no time de moaiste foto’s troch in oantal kearen mei dyn eagen te knipperjen. Fanút de bril pleatst ek filters. Hoe gaaf! Oft de bril der ek echt komt, is noch net wis. Thumbs up dus! 

De perfekte wekker foar de luilakken ûnder ús. 
En echt, hy is noch leuk ek! Mimicker Alarm is 
in wekker-app dy’t dy helpt om wekker te 
wurden troch it spultsje Mimic te spyljen. Om 
de wekker út te setten moatst in bepaalde 
opdracht útfiere. In selske meitsje bygelyks. Of 
in sin werhelje (herhalen). Ien ding is wis, do 
bist noch noait sa fluch wekker wurden ;) De 
app is op it stuit allinne beskik-
ber foar Android brûkers. Hoop-
lik is er ek gau foar iPhones 
beskikber.

SkoalleGadgets

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

Mimicker Alarm

1919

Make Study Fun! 

Do it yourself! Saaie potleaden makkest 

fleurich mei washi tape. Do witst wol, fan 

dy kleurrike tape dy’tst oeral op plakke 

kinst. Kies dyn favorite kleur en plak yn 

‘e lingte fan it potlead in strook tape. 

Supermaklik en och sa leuk! 

Washi tape potleaden

Swipe & Shop

De aksje jildt fan 

1 july oant en mei 

31 augustus.

Rekbere boekekaften

Instaglasses

Okee, okee… do hast earst fakânsje. Mar dêrnei komt der dochs 
echt wer in nij skoaljier. Om dat foarútsjoch in bytsje draachliker 
te meitsjen, hawwe LinKk en Studio Stationery in superleuke 
aksje foar dy. De hiele simmer sjopst de hipste 
notysjeblokken, skriften en planners mei 20% koarting 
byinoar! Meitsje gebrûk fan de koar tings koade 
LINKK2016. Spesjaal foar LinKk lêzers. Hoe cool! 
Shop op: www.studiostationery.nl

By Studio Stationery bestelst 

fan ’t simmer de leukste 

tapes mei 20% koarting!

Y
llustraasje: Lilo
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Sels ridende auto yn 2019
Hast no al sin om dyn rydbewiis te heljen? Dan ha wy min nijs, want 
miskien hoecht dat wol hielendal net mear. Tsjin dy tiid binne der 
wierskynlik sels ridende auto’s! De ûntwikkeling fan autonome 
auto’s giet hurd. De ferwachting is dat se yn 2019 al op ‘e dyk ride. 
Guon auto’s hawwe no al sokke funksjes, mar hielendal sels ride 
kinne se noch net. Op ‘e sneldyk kinne de auto’s prima ride, mar yn 
it sintrum fan in grutte stêd wurdt dat neat. Yn ’e stêd moat de auto 
om folle mear dingen tinke en al dy funksjes binne noch net ynboud. 
Yn 2019 dus wol, is de ferwachting. Fynst dat spitich of just ideaal?  

Xbox 360 wurdt net mear makke  
Microsoft hâldt op mei de produksje fan de Xbox 360. 
De spulkompjûter wurdt noch wol ferkocht (salang’t der 
foarried is), mar net mear makke. De Xbox 360 is sûnt 2005 
te keap en mei mear as 84 miljoen ferkochte eksimplaren is 
it in grut ferkeapsukses. Microsoft sil de Xbox 360 spilers de 
kommende tiid noch wol fasilitearje. Sa bliuwt onlinetsjinst 
Xbox Live beskikber, sadat spilers online spyljen bliuwe kinne. Opfolger Xbox One krige ein 2015 
backwards compatibility. Dêrtroch kinne Xbox 360-titels ek op de nije spulkompjûter spile wurde.

Moatst sjen: Pete’s Dragon 
Oft der fan ’t simmer noch moaie films ferskine? Ja! Walt Disney 
komt mei Pete’s Dragon, in live-action film. Live-action betsjut dat 
der yn de film echte akteurs en animaasjes sitte. Yn Pete’s Dragon 
wurdt it jonkje Pete spile troch in echte akteur, mar de bisten en 
lânskippen binne digitale animaasjes. De film fertelt it ferhaal fan 
it jonkje Pete en syn bêste freon Elliott, in draak. Pete’s Dragon 
ferskynt healwei augustus yn ‘e bioskoop. Oare suksesfolle live-
action films fan Disney wiene: Cinderella en The Jungle Book

Hoera! .nl bestiet tritich jier 
It topleveldomein .nl bestiet tritich jier. Op 25 april 1986 registrearre de Nederlanner Piet 
Beertema it topleveldomein. Hy wurke as systeembehearder by it Centrum voor Wiskunde 
en Informatica (CWI). Op 30 april 1986 makke er de earste website: cwi.nl. Dat makke dat 

.nl it earste aktive lanlike domein bûten Amearika wie. Beertema wie behearder fan alle 
.nl-domeinnammen oant 1996. It behear kaam dêrnei yn hannen fan Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland (SIDN). Tsjintwurdich binne der 5,6 miljoen .nl-domeinnammen. Dêrmei stiet Nederlân 
wrâldwiid op it fiifde plak. Wistesto dat Fryslân sûnt ferline jier ek in topleveldomein hat? Dat is .frl!

Taylor Swift fertsjinnet goud jild 
Taylor Swift is de bêst betelle artyst. De Wildest Dream-sjongeres fertsjinne it ôfrûne 
jier tachtich miljoen dollar. Dat die se mei har 1989 World Tour en in oantal sakedeals 
mei ûnder mear Apple en Coca-Cola. De 26-jierrige sjongeres docht it dus megagoed! 
Noch net sa lang lyn pakte se ek noch trije Grammy Awards. Op it listje fan bêst 
betelle artysten steane nei frou Swift: Leonardo DiCaprio, Jay Z en Lady Gaga. 


