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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 2016-2017: 

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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Hee LinKk-lêzers!
Jim sitte alwer in pear wiken op skoalle. Tinkst mei weemoed werom 
oan dy geweldige simmerfakânsje? Ien treast: hjir is LinKk. It ljocht 
tusken al dy tsjustere skoalboeken. Teminsten, dat hoopje wy. LinKk 
is – mar dat hiest fêst al yn ‘e gaten – Frysktalich. Tenei lêsto dit 

tydskrift by it fak Frysk.       

It tema fan dizze LinKk is Minsken en Moetings. Do 
hast it fêst ek drok mei minsken moetsje. Hast al leuke 
persoanen kennen leard op dyn nije skoalle? Do wolst 
fansels wol wat freonen meitsje, wol sa gesellich. Yn 
dizze LinKk komme wy ek yn ‘e kunde mei alderhande 
minsken. Moetsje de Ljouwerter Carlos Hogendorp, de 
Justin Bieber fan Brazilië. Lês oer fuotballer Kik Pierie 
(15), dy’t yn july syn debút makke yn it earste fan SC 

Heerenveen. En kom te witten ta hokker bizarre moetingen Pokémon 
Go fan ‘t simmer liede.        

Wolsto ek bûten de les Frysk op ‘e hichte bliuwe fan linKke nijtsjes? 
Folgje LinKk fia Twitter, Facebook of Instagram (3x @linkkmagazine).  

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

Kinsto it? Fol passy en konsintraasje in 
gedicht foardrage op in grut poadium? Jou dy 
dan op foar FeRstival. FeRstival is de Fryske 
foardrachtswedstriid foar middelbere skoallen. 
De foarrondes binne op freedtemiddei 4 novimber 
yn De Lawei yn Drachten en 11 novimber yn De 
Stolp yn Snits en Tivoli Ljouwert. De finale is op 
sneon 10 desimber yn it Posthuis Theater op It 
Hearrenfean. De oanfang is altyd 13.30 oere.
 
Om mei te dwaan kiest in gedicht út it boekje 
FeRsefariaasje 2016. Dat boekje kinst krije fia dyn 
dosint Frysk. Hy of sy bestelt it fergees by Cedin/
sintrum Meartaligens, tel. 0880 200 300. Opjaan 
kin oant en mei 14 oktober by Jelle Bangma, 
j.bangma@cedin.nl. Yn dy opjefte moatte fermeld 
wurde: namme, kategory, wenplak en namme fan 
de skoalle. Doch mei en wy sjogge dy on stage!  

PS besjoch ek de filmkes fan de winners fan FeRstival 
2015, sykje op YouTube op ‘FeRstival 2015’.

Nûmer 1
jiergong 17
septimber 2016

Frysk boadskippebriefke: 

kinsto it ûntsiferje?

So you think you 
can foardrage?!

Yn De Volkskrant stie fan ‘t simmer in Frysk 
boadskippebriefke mei dizze tekst: 
 
‘Voor niet-Friezen is het wellicht een lastig briefje 
om te ontcijferen. De woorden hardop uitspreken 
helpt en gelukkig kun je tegenwoordig ook terecht bij 
Google Translate. Enkele vertaalde boodschappen: 
parren zijn peren, jirpels aardappelen, bôlen broden 
en bakken beschuit. En dan blêderdei en fanyljesûker, 
wat een gave woorden! Ontzettend zen om je als niet-
Fries een tijdje te verdiepen in deze prachtige taal.’
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In hit yn Nijmegen en 
omkriten, de iennige echte 
diskodel. In frikadel mei 
mayo en diskodip. Klinkt 
freeslik goar, mar skynt hiel 
lekker te wêzen. Bestelsto 
‘m by de snackbar?

Discodel

Wat binne se leuk, achtbanen... Mar wat 
binne no eins de heechste achtbanen fan 
Nederlân? Oftewol, watfoar attraksjeparken 
moatte op dyn bucketlist? Sjoch mar nei 
dizze top 5. Hâldst mear fan snelheid? Wy 
hawwe de topsnelheid der ek eefkes by set!

1.  Goliath, Walibi Holland. 

 Heechste punt: 46,8 meter, topsnelheid: 106 km/oere. 

2. Speed of Sound, Walibi World. 

 Heechste punt: 35,5 meter, topsnelheid: 75,6 km/oere.

3. Lost Gravity, Walibi Holland. 

 Heechste punt: 32 meter,  topsnelheid: 87 km/oere.

4. Robin Hood, Walibi Holland. 

 Heechste punt: 32 meter,  topsnelheid: 80 km/oere.

5. Baron 1898, Efteling. 

 Heechste punt: 30 meter, topsnelheid: 90 km/oere.

Heechste achtbanen
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Tekst: N
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Carlos 

Hogendorp

Brazilië leit oan syn fuotten. De Ljouwerter Carlos Hogendorp waard 

twa jier lyn samar ynienen bekend. Yn in grutte show op de 

Braziliaanske telefyzje fertelde hy dat er syn 

biologyske heit en mem socht. Nei ôfrin fan it 

ynterview song er syn nûmer Calling My Name. 

It wie it begjin fan in suksesfolle sjongkarriêre 

oan de oare kant fan de wrâld.

Soest him samar tsjinkomme kinne 
yn Ljouwert. De 23-jierrige Carlos 
Hogendorp is nammentlik stedswacht. 
Hy rint alle dagen in blokje troch de 
binnenstêd. Ljouwert is hiel wat oars as 
de Braziliaanske miljoenestêd Sao Paulo, 
dêr’t Carlos berne is. Dochs fielt er him 
yn beide lannen thús. ‘In Brazilië liggen 
mijn roots, in Friesland mijn toekomst.’

Fan Sao Paulo nei 
de Fryske greide
As 4-jierrich jonkje wurdt Carlos adop-
tearre troch in famylje yn Aldwâld. Dêr 
groeit er op as in echte Fryske jonge. 
‘Ik heb warme herinneringen aan het 
banjeren door de weilanden. Ik vond 
het geweldig om één met de natuur te 
zijn. Tegelijkertijd was ik ook veel in 
de bibliotheek te vinden. Als klein 
jongetje verslond ik daar vele boeken.’

Dochs fernimt Carlos dat er oars is 
as de oare bern yn Aldwâld. ‘Vooral 
wanneer Brazilië op tv was of wanneer 
we op school over het land praatten, 
merkte ik dat Brazilië me enorm trok. 
Het voelde als een oergevoel diep van 
binnen.’ Yn 2014 beslút Carlos op syk 
te gean nei syn biologyske heit en 
mem yn Sao Paulo. Dêrfoar skeakelt 
er de help yn fan it tv-programma 
Vermist fan de AVROTROS. As se dat 
yn Brazilië hearre,  wurdt hy útnûge 
om yn in grut te lanlike tv-show syn 
ferhaal te fertellen. 

Yn de spotlights
Foar miljoenen minsken beslút 
Carlos om nei it ynterview ek noch 
in stikje te sjongen. Hy giet achter de 

mikrofoan stean en sjongt syn eigen 
nûmer Calling My Name. De reaksjes 
binne oerweldigjend. ‘Ineens stond 
ik midden in de spotlights. Die media-
aandacht gaf me een heleboel ‘macht’. 
Ik kreeg ineens dingen voor elkaar, 
mocht kletsen met de burgemeester 
van Sao Paulo en kreeg de kans om de 
slechte situatie van veel kinderen daar 
te verbeteren.’

Neidat Carlos syn famylje weromfûn 
hat, beslút er om him yn te setten om 
bern yn Sao Paulo in bettere takomst 
te jaan. ‘Zwerfkinderen worden daar 
overgelaten aan de gevaren van de 
straat. Dat heb ik met eigen ogen kunnen 
zien. Ik had geen cent om aan hen te 
geven, maar wil me graag inzetten voor 
een betere toekomst voor de kinderen in 
mijn eigen geboortestad. Als ik daar met 
mijn beroemdheid verandering in kan 
brengen, dan is dat mijn streven.’

Artyst
Yntusken hat Carlos in muzyk karriêre 
yn syn bertelân. Miljoenen Brazi-
lianen herkenne him as er oer 
strjitte rint. ‘In grote steden als 
Sao Paulo en Rio de Janeiro word 
ik herkend door mensen die mijn 
levensverhaal kennen. In beide 
steden wonen in totaal zo’n veertig 
miljoen mensen. Een heel gek gevoel 
om plotseling bekend te zijn.’ Dochs 
bliuwt de sjarmante sjonger nochter. 
‘Ik realiseer me dat je het verst komt 
als je met beide benen op de grond blijft 
staan.’

Carlos hat in soad gelok yn it libben 
hân. Hy hat syn echte heit en mem 

weromfûn  
en in moaie muzyk-
karriêre opboud yn Brazilië. 
Mar der bliuwe altyd nije dreamen. 
‘Stie kem hoop ik ook een carrière 
als artiest te beginnen in Nederland. 
Nederland is tenslotte het land dat me 
alles heeft gegeven en me heeft gevormd. 
Optreden in Brazilië én Nederland, hoe 
mooi zou dat zijn.’ 

Leeftiid 
: 23 jier

Favorite artyst  : Enrique Iglesias

Lekkerste iten :  lasanje

Takomstdream :  in rolmodel wurde 

foar kânsearme bern
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Tekst: Froukje Sijtsm
a, yllustraasje: Triangle Studios

Mear witte fan Grutte Pier? 

Lês it boek Krús fan de Hollanner of spylje 

de pc-game Cross of the Dutchman 

(www.crossofthedutchman.com). It swurd 

fan Grutte Pier stiet yn it Fries Museum.

De Hololens

Grutte Pier: 

folksheld

6

Tekst: A
tsje de V
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Grut nijs, fûnen kranten en telefyzje: ‘Snakeware aan de slag met HoloLens’. 

Mar wat is Snakeware, wat is in HoloLens en wêrom is it grut nijs? LinKk socht it út!

Grut, sterk en lilk. Dat is Grutte Pier. Witte wat derachter stekt? 

Lês it ferhaal fan de Fryske folksheld Pier Gerlofs Donia.  

Royal friesianRoyal friesian

1515. It is ûnrêstich yn Fryslân. Oeral 
yn Europa wurdt mei in soad geweld 
fochten. Elkenien wol noch mear lân en 
macht yn besit krije. Yn dy tiid is Fryslân 
ûnderdiel fan it Hillige Romeinske Ryk, 
krekt lykas in soad oare Europeeske 
lannen. Hartoch George van Saksen is 
hjir de baas. En dan komt der oarloch, 
want in oare hartoch, Karel van Gelre, 
wol Fryslân ek feroverje.

Brân by Grutte Pier
Grutte Pier wurdt slachtoffer fan dy 
oarloch. Hy is boer op Donia State by 
Kimswert. De Saksen brâne syn pleats 
ôf. Grutte Pier rekket alles kwyt. Syn 
frou en bern komme om en ek syn bisten 
binne dea. 

Arumer Swarte Heap
Grutte Pier is lilk. Hy wol wraak! Mei 
tsientallen manlju út ’e buert set hy 
it rebelleleger ‘Arumer Swarte Heap’ 
op. Grutte Pier is de lieder. Hy krijt dy 
namme om’t er ôfgryslik grut en sterk 
is! De binde bestiet út wrede manlju dy’t 
in soad geweld brûke tsjin de Saksen. 
Se stride op de Sudersee (no it Iselmar). 
Dêr fermoardzje se de fijân en rôvje 
se ladingen fan skippen. Elkenien is 

ferskriklik bang foar Grutte Pier en syn 
maten. De binde wurdt hieltyd grutter 
en de striid giet troch.

Bûter, brea en 
griene tsiis
Der binne in soad ferhalen oer Grutte 
Pier en it is net wis oft se allegear wol 
wier binne. Sa wurdt der sein dat er mei 
ien hân in hynder optille koe. En der is 
it ferhaal hoe’t Grutte Pier hearre koe 
oft ien Fries of fijân wie. As minsken net 
‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net 
sizze kin, is gjin oprjochte Fries’ sizze 
koene, smiet hy se oerboard.

Frijheidsheld of 
seerôver?
Grutte Pier kin de striid úteinlik net 
winne en lûkt him werom. In pear jier 
letter stjert hy op 40-jierrige leeftiid. 
Grutte Pier wie foar de Saksen in 
wrede seerôver. Mar yn Fryslân fine de 
minsken him noch altyd in grutte held 
om’t er focht foar ús frijheid.

Bynamme : Krús fan de HollannerLibbe : ± 1480-1520Berop :  boer en krigerOpfallend :  hat in megagrut swurd

Pier Gerlofs 
DONIA

Wa wie dat?

Grutte Pier: 

folksheld
Snakeware?
In bedriuw dat yn 1995 begûn yn in garaazje yn Snits. Se 

makken kompjûters en groeiden út ta in softwarebedriuw 

mei festigings yn - noch hieltyd - Snits, mar ek New York. 

By Snakeware yn Snits wurkje 36 minsken. It kantoar is 

hiel hip, it sit yn in histoarysk gebou en hat in bar.

HoloLens?
Kompjûtergigant Microsoft hat de HoloLens ûntwikkele, 

in soart skybril wêrmei’tst hologrammen sjen kinst 

wêr’tst mar bist. Dyn hannen wurkje as mûs, dêrmei 

kinst de hologram tichter by helje, draaie, útinoar helje 

en gean sa mar troch. It ding soe legio mooglikheden 

hawwe. 

Grut nijs?
Ja! Microsoft hat in pear HoloLenzen makke en stjoerde 

dy op nei Facebook en oare grutte bedriuwen yn Silicon 

Valley. Ennnn... ek nei Snakeware! As earste yn Europa 

makket it bedriuw út Snits no software by de HoloLens. 

Bysûnder!

Om’t it sok grut nijs wie, waard Snakeware fuort 

benadere troch grutte Fryske bedriuwen. Want as dy 

HoloLens like grut wurdt as de iPhone (dat tinke se by 

Snakeware), dan moatte bedriuwen der no al op ynspylje. 

Dat kin bygelyks troch websites te meitsjen dy’t minsken 

mei de HoloLens besjen kinne. Wolst in nije bank, fyts of 

auto, dan kinst dy thús fan alle kanten, yn alle kleuren 

en foarmen besjen. Dat sjopt folle makliker!

Ek op skoalle, please!
Tusken alle bedriuwen dy’t kontakt sykje mei Snakeware, 

sit noch gjin skoalle. En dat fynt Arjen de Jong fan 

Snakeware frjemd. De HoloLens biedt ek mooglikheden 

foar it ûnderwiis! Ferjit de tablet op skoalle. De HoloLens 

moat aanst brûkt wurde! 

De HoloLens kin it ûnderwiis wolris op syn kop sette, 

tinkt Arjen. Tink bygelyks oan skiekunde. It moaist by 

dat fak binne de proefkes. Mar proefkes meist net alle 

wiken dwaan, want gefaarlik, troep, net genôch spul, 

blablabla. Mar mei ‘augmented reality’ makket dat net 

mear út! Want der kin neat misgean. Ast twa eksplosive 

stoffen mikst, folget der wol 

in ûntploffing, mar ek dy is 

firtueel. Ideaal! Ek skiednis 

wurdt folle ynteressanter 

mei de HoloLens. Set de 

bril op en sjoch om dy hin-

ne, dan kinst troch de tiid 

reizgje! Klinkt cool, hin? 
Hup, oanfiterje 

dy leararen!
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‘Kinst it ek oerdriuwe Jelmer.’ Dan 
ferdjippet se har wer yn ‘e boeken.
Jelmer lûkt oan ‘e skouders en seit 
neat mear. Wat Maaike ek seit, hy sil 
nei frou Sipma ta.

Jelmer fytst it hiem op. De gerdinen 
sitte noch ticht. Wêr sil er begjinne? 
Gewoan earst mar oanbelje by de 
foardoar? Of fuortendaliks achterhûs 
sjen? Hy set de fyts op de stander en 
rint dan dochs mar nei de foardoar ta. 
Hy drukt op de bel en betinkt hoe lang 
er wachtsje sil foar’t er nei de 
achterdoar rinne sil. It is in lûde bel. 
As frou Sipma yn ‘e keamer sit, en 
alles is goed mei har, kin se it fêst wol 
hearre. Mar de doar bliuwt ticht. 
Jelmer drukt noch in kear op ‘e bel. 
Dizze kear wat langer. Der is wat. Se 
komt net by de doar. Jelmer sil fan ‘e 
stoepe stappe, mar dan giet de doar 
iepen en frou Sipma sjocht him 
freegjend oan.
‘Ikke..’ begjint Jelmer. ‘Ik woe witte 
hoe’t it mei jo is.’
‘No, wat fyn ik dat moai!’ seit frou 
Sipma.
‘Ik bring folders en jo gerdinen sieten 
ticht, dat is oars noait sa en dêrom...’
‘Wat fyn ik dat moai fan dy jonge, 
datst eefkes delkomst. Ik ha de 
gerdinen ticht om’t ik âlde dia’s fan ús 
doarp besjoch dy’t ik jierren lyn 
makke ha. Ik sil se meikoarten sjen 
litte yn it multyfunksjoneel sintrum. 
Miskien wolst dan ek wol komme.’

‘Do hast de baan!’ Maaike stoot 
Jelmer syn keamer yn. ‘Ik fertelde 
myn kollega’s yn ‘e pauze fan dyn 
stomme aksje by frou Sipma en doe 
frege myn baas oftst net by ús komme 
woest te wurkjen. Kinst moandei al 
begjinne!’   

Help socht

Tekst: G
eertruida van A

ssen

Help socht
‘Wat in rotwaar!’ foetert Jelmer as er yn 
‘e hûs stapt. It wetter dript út syn wiete 
klean wei op ‘e grûn. Jelmer komt krekt 
thús út skoalle, syn sus Maaike sit by de 
tafel en sjocht him oan. ‘Lekker hin?’ 
kliert se. ‘En moatst hjoed ek noch 
folders besoargje.’
‘Ja, bin ik aanst wer dweiltrochwiet.’ 
‘Sykje dan ek ris in oar baantsje. By de 
supermerk dêr’t ik wurkje ha se nije 
fakkefollers nedich, is dat wat foar dy?’
‘Earst dit Maaike, foar’t mem thúskomt.’ 
Jelmer wiist nei de plasse wetter dy’t op 
‘e grûn leit.
Maaike knikt en seit glimkjend: 
‘Fakkefollers bliuwe drûch.’
As Jelmer oare klean oan hat en it 
wetter fan de flier fuort is, giet er by 
Maaike oan ‘e tafel sitten. 
‘Tsjintwurdich moatte fakkefollers 
dochs in kursus dwaan om te learen 
hoe’t se demintens herkenne kinne?’
Maaike knikt. ‘Ja, dat moatte kasjêres 
der ek noch by dwaan. En it is al sa 
dreech om wurktiden en skoaltiden op 
inoar oanslute te litten. Mar oft 
fakkefollers dy kursus ek dwaan moatte, 
wit ik net.’
‘Ik tink,’ seit Jelmer, wylst er somber nei 
bûten sjocht nei de grouwe drippen 
wetter dy’t stikken slagge op ‘e ruten, 
‘dat ik dy fakken wol folje wol. En dy 
kursus kin der wol by. ‘
‘Dan moatst sollisitearje. En ik moat 
leare, moarn ha ‘k in toets fan skiednis.’
Jelmer knikt, rint by de tafel wei en pakt 
in drûge jas fan ’e kapstok. Hy docht de 
learzens oan, krijt de steapel folders fan 
’e grûn en bringt se nei de fyts ta. 

It duorret langer as oars foar’t Jelmer 
klear is. De folders bliuwe oaninoar 
plakken om’t se sa wiet binne. Syn jas is 
al like dweiltrochwiet as de jas dy’t er 
oan hie nei skoalle ta. Hy is der wis fan. 

Hy meldt him oan by de supermerk. 
Noait mear wurkje yn ‘e rein. Mear 
oeren wurkje, mear fertsjinje, sparje foar 
in nije tillefoan, of in nije jas, in scooter. 
En deminte minsken helpe, dat is bêst 
wol nijsgjirrich. Dat hoege 
folderbesoargers net.

Einliks is er by it lêste hûs, it reint net 
mear, mar it wetter rint yn strielen oer 
syn broeksboksen. Gau nei hûs ta, drûge 
klean oan en dan de nije game dwaan 
dêr’t er krekt in akkount foar oanmakke 
hat.
Hy fytst by it hûs lâns fan âlde frou 
Sipma. Har gerdinen sitte ticht. Nuver, it 
bliuwt noch hiel lang ljocht bûten. 
Wiene se ek ticht doe’t er de folders 
troch de brievebus goaide? Hy wit it net. 
It soe bêst kinne, it reinde sa fûl dat it 
him net opfallen wie. Jelmer fytst troch, 
hy is kâld. 

‘Bist no noch net klear mei dy folders?’ 
Maaike sjocht Jelmer oan as er syn 
earste jas wer oanlûkt. 
De jas is noch wol wiet, mar drûger as de 
oare jas.
‘Nee, ik moat op ûndersyk.’
‘Op ûndersyk?’ Maaike sjocht Jelmer 
spottend oan.
‘Ja, ik moat sjen wêrom’t de gerdinen 
ticht sitte by frou Sipma.’
‘Frou Sipma? Hoesa?’
‘No, se hat oars noait de gerdinen ticht.’
‘Mar dêrom hoechsto dêr dochs net 
hinne?’ 
‘Ja mar, as der no wat mei har is, 
miskien is se wol fallen.’
‘En as der hielendal neat mei har is? Wat 
dan?’
‘No ja, dan wit ik dat, mar miskien...’
‘Jelmer, do bist gek.’
‘... is se wol demint.’
Maaike skoddet de holle wylst se seit: 
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Deorro en syn simmerhit Bailar
It wie de bedoeling dat Bailar de simmerhit fan 2015 wurde soe, mar dat mislearre. En dus 
besocht dj Deorro it yn 2016 wer. En dat slagge: Bailar wie dé simmerhit fan 2016! Deorro 
is in Meksikaansk-Amerikaanske dj. Hy frege sjonger Elvis Crespo om de sang te dwaan 
op Bailar. In gouden greep: it is hast ûnmooglik om net te dûnsjen. ‘Bailar’ betsjut dan ek 
‘dûnsje’ yn it Spaansk. Deorro syn echte namme is Erick Orrosquieta. Leuk om te witten is 
ek dat Deorro as lyts jonkje hielendal gek wie fan Elvis Crespo.     

Bailar @ Makkum beach
Tinksto by Bailar net oan in Meksikaanske dj, mar oan Ben & Ruurd? Dan bist yn ‘e war 
mei in oare ‘hit’: Bailar, Bailar. Ben & Ruurd stjoerden dit nûmer yn foar de Dumpert 
Zomerhit 2016… En omdat de Costa Dorada krekt bûten it budzjet lei, namen de mannen 
de fideoklip yn Makkum op. Sjonger Rinus hat opfolgers. En Deorro? Eat your heart out! 

Doutzen en har prachtfamke
Topmodel Doutzen Kroes bliuwt, yn al har sukses, in nochtere Fries. 
Doutzen is grutsk op har Fryske roots. Mei har bern Phyllon en Myllena 
Mae praat se gewoan Frysk. Koartlyn poste Doutzen in foto fan Myllena 
Mae op Instagram. It famke waard twa jier. Doutzen skreau der yn it Frysk 
en Ingelsk by: ‘Lokwinske mei ús famke! Mem is sa wiis mei dy en do bist my 
der ien! Dizze foto seit alles. Twa jier hjoed.’ De foto krige mear as 96.000 
likes en 905 reaksjes. In soad fan dy reaksjes kamen fan Friezen: ‘Wat in 
prachtfamke, lokwinske!’ en ‘In boevekopke, lokwinske mei har twadde 
jierdei!’.   

Rihanna en har 
prestisjeuze award
Rihanna krige dit jier de Michael Jackson Video 
Vanguard Award. Dat is de belangrykste MTV 
Video Music-ûnderskieding. De sjongeres krige 
de priis fanwege de ynfloed dy’t se hat op de 
popkultuer, de muzykyndustry en de moade- 
en filmwrâld. RiRi wurdt hjirmei ek beleanne 
foar al it wurk dat se foar goede doelen docht. 
Foarich jier gie de award nei Kanye West. Ek 
Madonna en Beyoncé hawwe de priis oait 
krigen.   

Sa’n twa jier lyn learden 
de fans fan Taylor Swift 
poes Olivia kennen. 
In unyk bist, witte 
wy ûndertusken. De 
sjongeres set sa no en 
dan foto’s fan Olivia 
op Instagram en dy kat 
kin echt op de nuverste 
manieren sitte! Besjoch 
de foto’s mar.  

Taylor Swift en har kat  Olivia

Soy Kroon en Holly Mae Brood
Yn Nieuwe Tijden (de searje dy’t yn de simmerstop fan GTST spile) draaiden se noch 
omelkoar hinne, mar yn it echte libben net. Soy en Holly binne in setsje! Se learden inoar 
kennen op de set fan GTST. Sûnt april spylje se beide yn de soap. Soy hat de rol fan Sil 
Selmhorst en Holly dy fan Amy Kortenaer. Fan ’t simmer giene se gesellich op citytrip nei 
Antwerpen. En love wie in the air! 

Justin Bieber en Sophia Richie
Justin Bieber hat wer in nije leafde fûn: de 18-jierrige Sophia Richie. Ja yndied, de dochter 
fan de wrâldferneamde sjonger Lionel Richie en it suske fan Nicole Richie. Justin en 
Sophia binne de lêste wiken net byelkoar wei te slaan. In echte leuke start hawwe de twa 
net, want Justin krige op Instagram in protte krityk fan Beliebers op syn nije freondintsje. 
It gie sels safier dat er syn Instagram akkount ferwidere. Justin Bieber bestiet net mear 
op Instagram!   

Nicky Romero en Dafne Schippers
Echt pril is dizze relaasje al net mear, mar wol hiel leuk! Yn febrewaris makken Nicky en 
Dafne bekend dat se oan it daten wienen. De leafde bloeide op doe’t de dj fia Twitter in 
berjocht nei de atlete stjoerde om har te lokwinskjen mei har WK-oerwinning. It stel hat 
in soad gemien. Beide reizgje se de hiele wrâld oer om foar tûzenen 

minsken hurd te rinnen of muzyk te draaien. En beide 
stekke se in freeslik soad tiid en enerzjy yn harren wurk. 

Orlando Bloom en Katy Perry
Se hawwe der lang geheimsinnich oer dien, mar no is 
it offisjeel. Akteur Orlando Bloom en sjongeres Katy 

Perry hawwe it leuk tegearre! In komby dy’t wy sels net 
betinke kinnen hiene. De 31-jierrige Katy en 39-jierrige 

Orlando lykje kwa karakters bepaald net op elkoar. Mar dat hoecht 
neat út te meitsjen fansels. Opposites attract, dochs?

Leafdesmoetingen
De wrâld fan de showbizz is hast net by te hâlden. De bekende 
akteurs, aktrises, sjongers en sjongeressen treffe inoar op hiel 
wat feestjes. Net gek fansels dat der by dy moetingen nije steltsjes 
ûntsteane. Wat binne de leukste nije spantsjes fan dit momint?

Linkke sidenLinkke siden
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Doe’t Kik murk dat fuotbal echt syn ding 
wie, frege er himsels ôf oft er prof-
fuotballer wurde woe. ‘Dat leek me 
fantas tisch! Sindsdien is die jon gens-
droom groter en groter geworden.’ 

Fuotbalbroerkes
Kik syn heit en mem hawwe beide op 
heech nivo hockeyd. Kik: ‘In de zomer 
ging ik als klein jongetje wel eens naar 
hockeykampen, maar ik vond voetbal 
leuker. Al mijn vriendjes gingen op 
voetbal en ik dus ook.’ As 6-jierrich 
jonkje fuotballet Kik tegearre mei syn 
broer Stijn by Frisia Ljouwert yn de F3. 
In master fan de basisskoalle, dy’t ek 
scout foar SC Heerenveen is, seach 
harren op it skoalplein fuotbaljen. Hy 
beseach ek in pear wedstriden. ‘Daarna 
kregen we een brief thuis dat we bij de 
voetbalopleiding van SC Heerenveen 
mochten meetrainen en zijn we nooit 
meer weggegaan.’ Ek syn 13-jierrige 
broerke Take is ûndertusken keeper by 
de C-junioaren.

By de pupillen spile Kik faak op de 
nûmer tsien-posysje. ‘Later, toen het 
veld groter werd en het spel serieuzer, 
bleek mijn kwaliteit achterin te liggen’, 
seit Kik. Sa wurdt er ferdigener. Kik is 
links. ‘Dat is een voordeel, maar in het 
moderne voetbal train je vanaf de F-jes 
ook al je verkeerde been en dat doe ik 
nog steeds.’

Penalty nimme
By SC Heerenveen wurdt dúdlik dat it 
foar Kik better is om by in heger alvetal 
te trainen en te spyljen. Foarich seizoen 
begûn er troch in lichte blessuere by de 
C1, spile dêrnei by de B-junioaren en 
mocht úteinlik sels de bekerfinale mei 
de A-junioaren meidwaan. ‘Dat was een 
droom. Ik begon op de bank en dat was 
al fantastisch! Met 7500 man op de 
tribune mocht ik invallen en ik speelde 
in de verlenging best goed. Het liep uit 
op strafschoppen en de trainer vroeg of 

ik er eentje wilde nemen. Waarom niet? 
Ik nam de strafschop en die ging erin. 
En we wonnen. Meedoen was fan ta-
stisch, maar dat we als team wonnen 
was geweldig!’ 
Wylst in soad jonges en fammen de 
fuotbaldream op in bepaald momint 
loslitte moatte, giet Kik syn dream noch 
hieltyd troch. Dit seizoen mocht er yn de 
tarieding mei it earste alvetal meidraaie. 
‘Ik hoorde in maart dat dit idee er lag, 
maar het moest allemaal nog worden 
uitgewerkt. Toen ik terugkwam van een 
interland met Oranje onder 16 werd 
mijn vader gebeld dat het rond was. Ik 
dacht: Is het wel waar? Ja dus, op 18 juni 
was de eerste training.’

Debút yn it earste
As Kik foar it earst de klaaikeamer 
ynstapt, freget er him ôf wêr’t er sitten 
gean sil. Dat probleem is gau oplost as hy 
in kastje mei syn namme derop sjocht. 
‘Toen dacht ik: Wow, ik ben 15 jaar en ik 
heb gewoon een eigen kastje bij de 
senioren.’ Hy wurdt opfongen as ‘in 
jonger broerke’ en fielt him gelyk thús 
yn ‘e groep. Op 2 july makket er syn 
debút by it earste alvetal yn in 
oefenwedstriid tsjin Drachtster Boys. 
‘Fantastisch!’

Op dit stuit sit Kik yn 5 VWO fan OSG 
Sevenwolden op It Hearrenfean. Tegear-
re mei syn topsport-koördinator makket 
hy ôfspraken oer trainingen, lessen en 
toetsen. ‘Het is hard werken, veel regelen 
en discipline.’ Mar Kik hat it der 
allegearre foar oer. Hy wol syn ultime 
dream, de Champions League, helje. 
Sergio Ramos, ferdigener by Real 
Madrid, is in fuotballer dêr’t Kik graach 
nei sjocht. ‘Maar ik heb geen idool op wie 
ik wil lijken. Ik vind dat je als voetballer 
uniek moet zijn, daarmee maak je een 
verschil.’ 

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

Kik en syn jongesdream 

Wolst Kik syn fuotbalkarriêre folgje? 

Sjoch dan op  www.sc-heerenveen.nl

Kik Pierie (16) fuotballe tsien jier 

lyn noch op in pleintsje yn Ljouwert. 

No spilet hy by SC Heerenveen 

ûnder 19. En ek al in kear yn it 

earste alvetal! It kin hurd gean.  
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Yn Fryslân binne in hiel soad minsken twatalich: 

se prate Nederlânsk en Frysk. Guon kinne ek 

noch Ingelsk, Spaansk of Dútsk. Handich, 

dy meartalichheid. It hat in hiele

 protte foardielen! 

No tinkst miskien: 

Leuk ferhaal, mar wat 

haw ik yn ’e takomst 

fierder oan dat Frysk?

Lês mar mei:

Huh! ECHT?

Wêrom Frysk? 

15

Tekst: A
nna M

arije Bloem

Makliker 
kontakt

Freonen, kollega’s, 
klassegenoaten… in soad 
minsken fine it maklik 

ast Frysk praatst. 

Taliger
It Frysk is famylje fan 

it Nederlânsk, mar ek fan 
it Ingelsk en Dútsk. Ast 
Frysk learst, pakst dus 

ek dingen fan oare 
talen mei. 

Earder in baan
75% fan de jongeren dy’t yn 

Fryslân wennet, bliuwt hjir. Grutte 
kâns dat dyn takomst yn Fryslân 

leit. By flink wat beroppen is it Frysk 
nedich: yn ‘e soarch, it ûnderwiis, de 

sjoernalistyk, hoareka en sales. 
Undersiken sizze datst earder 

oannommen wurdst ast 
Frysk kinst. 

•Wrâldsker
Ek bûten Fryslân is it 

belangryk. It giet hieltyd 
faker oer meartalichheid 
yn de wrâld. Mear talen, 

mear takomst wurdt 
der faak sein. 

Miskien hasto op ’e basisskoalle Fryske les hân. 

Of sietsto sels op in trijetalige skoalle of miskien 

bist wol hielendal noait yn oanrekking kaam mei it 

Frysk. No’sto op it fuortset ûnderwiis sitst, is it in 

fak lykas oare fakken. Neist dat it foaral superleuk 

is (wa wurket no alle lessen mei hippe tydskriften, 

iPads en oare gave opdrachten?), is it ek nochris híél 

handich om Frysk te learen. Wêrom? Lês mar! 

Allinnich mar 

foardielen

Neist dat wy allegear Nederlânsk prate, hawwe wy der 

mei it Frysk noch in taal by. Dan bist dus meartalich. 

En fan meartaligens krigest in linich ferstân, want der 

ûntsteane nije ferbiningen yn dyn brains en dêrmei 

kinsto flugger ferbannen lizze. Superhandich foar 

oare fakken. 

Trijetalich ûnderwiis

Yn Fryslân sette wy yn op meartalichheid. As pjut (peuter) kinst 

al nei in twatalige berne-opfang. Dêrnei kinst nei in trijetalige 

basisskoalle, dan nei in trijetalige middelbere skoalle, in mear-

talige ferfolch oplie  ding en sels nei in meartalige universiteit. 

Online leare
It fak Frysk rint foarop op it gebiet fan digitaal lesjaan. Sa kinst 

folslein les krije op de tablet. De metoade hjit Searje 36, is up-

to-date, sjocht dyn opdrachten nei, sit fol mei filmkes, muzyk en 

games. In stik leuker as in boek, dochs?

Demintens
Minsken dy’t twa- of meartalich binne, krije minder gau lêst fan 

demintens. De gemiddelde leeftiid foar demintens fan ientaligen 

leit op 71,4 jier en foar meartaligen op 75,5 jier.

Multitaskers
Meartalige minsken kin ne mak liker switche tusken taken. 

It binne dus goeie multitaskers. Troch meardere talinten te 

brûken, fersterkje se harren geheugen. En kinne se harren 

better konsintrearje. It is ek bewiisd dat meartalige minsken 

mear fertsjinje. Mar goed, jild makket net lokkich fansels.

Bern
Meartalige bern skoare heech op ferskillende testen en binne 

faak goed yn it oplossen fan wiskundige problemen. Se hawwe 

faak in posityf selsbyld, leare earder lêzen en pakke makliker 

oare talen op. Hoe moai is it dat bern it Frysk der samar by 

krije? In kadootsje!



Tekst: M
arrit de Schiffart
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Bysûnder!
 Doe’t Michiel Reijers noch libbe, wie er in 
enoarme Pokémon-fan. De jonge út Edam 
stoar (overleed) op 13-jierrige leeftiid. 
Syn heit en mem makken fan hout in 
Pikachu-grêfstien, om’t dat Michiel syn 
favorite Pokémon wie. 
Sûnt Pokémon Go der is, hat Michiel twa 
Pikachu’s by syn grêf. De houten grêfstien 
en in firtuele Pikachu. Michiel syn broer 
Robin – fan fan Pokémon Go – ûntduts it 
giele meunster. Hy leaude syn eagen net 
en moast gûle. Syn screenshot is it bewiis. 
It byld waard massaal dield op sosjale 
media. ‘We worden hier heel blij van, het 
is fijn dat er ineens weer zoveel over 
onze overleden zoon gesproken wordt’, 
seit heit Piet Reijers. Hy is der wis fan 
dat Michiel ek gek fan Pokémon Go west 
wêze soe. ‘We weten zeker dat hij vanaf 
daarboven meespeelt.’ 

Mei Pokémon Go hie Nintendo dé hit fan de simmer. Oeral op strjitte seachst minsken 

dy’t op jacht wiene nei Japanske meunsters. Soms liede dat ta bizarre situaasjes…
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Catch ’em all

Live op tv
In waarberjocht op de Amerikaanske telefyzje waard 
fersteurd troch in redaksjelid. Op ’e sneup nei in 
meunster rûn se dwers troch it byld… Oeps!

Pokémon Ho!
Yn San Diego foelen twa mannen tweintich meter nei 
ûnderen. Se stapten mei de eagen op it skermke oer de 
râne fan in ôfgrûn… doe wie it Pokémon Ho!

Djoer grapke
De earste Nederlânske Pokémon-boete waard ein july 
útdield yn Grins. De plysje liet in brommerrider 160 
euro betelje om’t er ûnder it riden mear each hie foar 
syn skermke as foar it ferkear. Net handich, want hy 
ride troch in park fol mei kuierders en sinnebaaiers…

Deasketten
De earste deade foel yn Chiquimula yn 
Guatamala. Twa jonges wienen dêr nachts op in priveeterrein 
op jacht. In bewaker seach de Pokémonsikers oan foar 
ynbrekkers en iepene it fjoer. Ien fan de jonges oerlibbe de 
kûgels net, de oare rekke swierferwûne.

Under it puffen
Dat Pokémon Go ferskriklik ferslaavjend is, bewiist dizze 
man. Under de befalling fan syn frou koe er it dochs net 
litte om eefkes in Pidgey te fangen. It bist rûn op de hoeke 
fan it bêd fan syn frou. Seldsum is Pidgey net, mar ja, 
gotta catch ‘em all… Wy binne benijd nei de namme fan 
syn dochter, Pidgey miskien?

Yn it Olympysk doarp
De Japanske turner Kohei Uchimura woe yn Rio net 
allinne dwaande wêze mei syn sport. En dus socht er 
yn it Olympysk doarp nei Pokémon. Hy wist allinne 
net dat de app kontinu ynternet slurpt. En dat is djoer 
yn it bûtenlân… De turner ferbrûkte 4400 euro oan 

mb’s! Doe’t syn provider yn ‘e gaten hie dat it om in 
Olympysk kampioen gie, hoegde hy neat te beteljen.  

Acht wiken plat
Reddit Amalthea hie it spultsje noch mar 
in healoere op syn telefoan, doe’t er útglied 
en yn in sleat telâne kaam. Hy bruts in 
bonke en moast acht wiken plat lizze. 
Doe’t de dokters fregen hoe’t it kommen 
wie, hat er mar sein dat er de hûn oan it 
útlitten wie…

Dead body
De 19-jierrige Shayla Wiggins fûn op har 
syktocht net in Pokémon, mar in lyk! It 
lichem lei yn in rivier yn de Amerikaanske 
steat Wyoming. Neffens de sherrif wie de 
man op ûngelokkige wize ferdronken. 



Winner

Ferliezer

Ik mei graach spultsjes spylje

Sa as kaarte, Risk en Pim Pam Pet

Noch leaver mei ik spultsjes winne

Mar oer ferliezen kin ik net

As ik oan in spul begjin 

Dan gean ik foar de winst

En as ik net earste wurd

Dan top trije op syn minst

Mar as ik de ferliezer bin

Dan knapt der wat yn my

Kinst dan mar better drave

Bliuw mar hiel fier by my wei 

Dan wurde popkes projektilen

En it spylboerd giet yn twaen

Ik haw mysels net yn ‘e macht

En wol alles stikken slaan 

De measten fine it mar nuver

Dat ik net oer ferliezen kin

Mar ik kin it ek net helpe

Dat ik gewoan in winner bin

Jorn van der Schaar
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Hoe leuk is dit… Dyn eigen sieraden ûntwerpe en yn 3D útprintsje! 

In 3D printer is in printer dy’t op basis fan in kompjûterstjoerde 

‘boutekening’ trijediminsjonale (3D) objekten meitsje kin. De 

printer bout it objekt laach nei laach op. Hartstikke high tech! En 

dêrom is sa’n printer dus noch wol kostber… Mar de Hema soarget 

der no foar dat 3D printsjen ek foar dy berikber wurdt! Fia 3d-print.

hema.nl makkest online, yn trije minuten, dyn eigen 

sieraden. Kies bygelyks foar in earmbân mei dyn 

namme, of ûntwerp in earmbân mei dyn bff! De Hema 

printet dyn kreaasje út en stjoert it dy binnen inkele 

dagen op. Check it out! 

Der stiet wer in megaleuke app yn de hitlisten. De Transformatie - Foto regi-stratie App. Mei dy app hâldst by hoe’tst âlder wurdst. De app registrearret dyn uterlike transformaasje. Hoe? De app freget dy om de safolle tiid om in foto fan dysels te meitsjen. Dy foto’s wurde sa makke dat dyn holle altyd deselde posysje hat. Ast op in bepaald momint ferskillende foto’s opslein hast, kin de app in fideo meitsje fan al dy foto’s. Sa sjochst dus dyn eigen transformaasje yn in koart filmke. Dit wurdt fansels pas echt leuk ast it hiel lang folhâldst. Grappich om te sjen hoe’tst troch de jierren hinne feroarest!  

Giest foar in hamburger? Of hâldst mear fan 
sûn fruit? It wetter rint dy yn ‘e mûle ast dizze 
iPad sleeves sjochst. En se sjogge der net 
allinne lekker út, se beskermje dyn tablet ek 
nochris supergoed! Do fynst se op www.
sooohappy.nl!

minsken & moetingsSA2016

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

Hearlike iPad-hoezen! 
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My year printed

De gekste rages komme faak út Sina... No 

is it dêr superhip om spjeldsjes yn it hier 

te dwaan mei plestik planten en grienten. 

De Sjinezen hawwe grienten en planten 

op ‘e holle yn alderhande foarmen en 

kleuren. Tinkst dat allinne fammen oan 

dizze rage meidogge? No way! Ek de 

jonges hawwe fleurige klipkes op ‘e holle! 

Wat tinksto...? Hot or not? 

Grienten en planten yn dyn hier...

Design dyn eigen 3D!

www.myyearprinted.com

http://3d-print.hema.nl/

Hoe wurdsto âlder?

Bisto in fanatike Instagram brûker? Dan is dit wat foar dy! Fia 
www.myyearprinted.com kinst al dyn Instagram foto’s fan it 
ôfrûne jier printsje litte op in poster. Hoe leuk! Fynst net alle 
foto’s moai? Dan kiest gewoan dyn favoriten en makket ‘My year 
printed’ dêr in moaie kollaazje fan. Supergaaf dochs? Al dyn 

favorite foto’s oan ‘e muorre! 

www.sooohappy.nl

Y
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3D sûnder bril
It is noait in sukses wurden: thús 3D sjen. Yn ’e bioskoop wurde wol 
in soad films yn 3D sjen litten. Mar in protte minsken fine neat 
oan de bril dy’t dêrfoar nedich is. As wy de wittenskippers leauwe 
meie, is dat ek net lang mear nedich. Ynkoarten kinne wy sûnder bril 
3D-films sjen yn ‘e bios, sa stelle se. De technyk is hiel yngewikkeld en 
noch lang net út ûntwikkele. Boppedat is it hiel djoer foar bioskopen. 
Mar neffens de wittenskippers sil der ynkoarten wol in goedkeapere 
technyk komme. En dan binne wy einliks fan dy briltsjes ôf. 

Robot besoarget iten  
Sjochst it al foar dy? In robot dy’t dyn iten besoarget? It soe aanst samar 
kinne. Yn Londen is it al sa. De besoarchservice Just Eat set dêr robots yn. 
De robots hawwe in ‘laadromte’ dy’t allinne iepene wurde kin mei in koade. 
Dy koade wurdt ferstjoerd nei de besteller fan it iten. De besteller krijt ek in 
berjochtsje as de robot oer twa minuten oan ‘e doar is en wannear’t de robot 
foar de doar stiet. No mar hoopje dat dy masines in bytsje fluch ride kinne, 
oars wurdt it iten kâld!

Armin van Buuren jout show yn Sina 
Armin van Buuren jout op 18 novimber in show yn Shanghai. 
Dêrmei hat de Nederlanner in primeur te pakken. Hy is de alderearste 
dj mei in soloshow yn Sina. It optreden yn Shanghai is ûnderdiel fan 
de wrâldtoernee Armin Only Embrace. De dj begûn dizze toernee op 
6 maaie yn Ziggo Dome yn Amsterdam. Armin Only Embrace is in 
show fan fiif oeren mei dûnsacts, visuals en spesjale effekten. ‘Dat 
ik als eerste dj ooit een soloshow mag doen in China is natuurlijk een 
enorme eer’, seit Armin.

Nintendo NX komt yn maart 
De Nintendo NX, de opfolger fan de Wii U, komt yn maart 2017 yn 
’e winkels. It wurdt in draachbere console mei controllers dy’t derôf 
kinne. De NX is ûnderweis te brûken en op de telefyzje oan te 
sluten. De games fan de Nintendo NX sille op cartridges ferskine en 
wierskynlik ek as digitale downloads. Mei de console kinst ek 
virtual reality games spylje. Bysûnder is dat Nintendo de nije 
console oeral op ‘e wrâld tagelyk útbringe wol.     

L ilke gamer riidt gamebedriuw yn 
In Sineeske man is it kantoar fan in gamebedriuw ynriden mei 
syn auto. It bedriuw soe syn libben ferpest hawwe. De 
33-jierrige man wie lilk omdat er ferslave rekke is oan de games 
dy’t it bedriuw makke hat. Der binne gjin slachtoffers fallen, 
mar de man ried wol in glêzen wand yn diggels. It bedriuw, 
Nexon, is foaral bekend fan de online multiplayergame 
MapleStory.


