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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!
Famylje en freonen, kinsto sûnder? Ik net. Wêr soe ik wêze sûnder 
myn fantastyske famylje en myn prachtige freonen? Sy meitsje it 
libben moai. Reden genôch om as tema foar dizze LinKk ‘Famylje en 
Freonen’ te hawwen. 

Witsto dat Doutzen Kroes befreone is mei Lieke van 
Lexmond? En sa binne der mear stjerren dy’t in stjer hawwe 
as bêste freon. Op side 5 fynst mear celeb-freonskippen. 
Is dyn mobyl dyn bêste freon? Dan moatsto gau it artikel 
op side 16 en 17 lêze. En Akke Marije siet yn Holland’s 
Next Top Model. Soe se nije freonen makke hawwe op 
de set? Of wienen der ek opnamen dy’t útdraaiden op in 
girl fight? Dat ûntdekst op side 4 en 5. 

Nijsgjirrich wurden? Blêdzje gau fierder. Ik winskje dy in protte wille 
mei dizze freonlike en familiêre LinKk! 

Hoi! 
Marrit de Schiffart
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Cover : Tim Hoekstra Media
Opmaak : FryslânMedia
Druk : SMG Groep
Korreksjes : Aa-Sep, Events & Text
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Sinees Ken Ho (23) hat yn trije moanne 
Frysk leard! Ein juny kaam Ken Ho nei 
Fryslân en trije moanne letter koe er al 
Frysk prate. Ken waard holpen troch de 
22-jierrige Dyami Millarson út Ljouwert. 

Dyami plande de dagen fol mei stúdzje en 
oefensituaasjes. Krekt lykas Ken is Dyami bot 
ynteresearre yn minderheidstalen en deade 
talen. De twa jonges learden elkoar kennen fia 
YouTube. Dyami sette yn 2011 in filmke online 
wêryn’t hy Latynsk prate. Dat foel yn 2012 op 
oan de oare kant fan ‘e wrâld, by Ken Ho. Se 
wikselen ideeën út. Ken Ho praat sels Kantonees, 
krekt as it Frysk in minderheidstaal. Fandêr ek 
dat er sa ynteressearre is yn it Frysk. De Sinees 
komt graach nochris nei Fryslân. ‘Ik wol hjir 
noch fierder studearje en professor wurde.’
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Fryske sneakers

As Ken Ho it kin, 
kinsto it ek

Hasto se al? Dizze prachtige Converse All Stars mei de 
Fryske flagge? De webshop is te finen op 
www.friesesneakers.frl. 

Hoe’t dizze skuon it libbensljocht seagen? Bente 
Vellinga liet se meitsje foar syn dweilorkest. Mar doe’t 
er se op Facebook pleatste, krige er safolle reaksjes 
dat hy in hanneltsje begûn. Hy keapet wite sneakers 
yn en lit se yn Noard-Brabân bedrukke. Dat is echt 
hânwurk. Dêrom binne de skuon wol djoer: € 129,95. 
Ynkoarten komme der goedkeapere lookalike modellen.

It bêste fan Insta 

(@linkkmagazine)

Watfoar fruit ytsto it leafst? 
Druven? Mandarinen? Appels? 
Fruit is sûn, dat witte wy 
allegear, mar wat is it sûnste 
fruit? Tsjek de top 5. 

1.  Appels

2. Kiwys

3. Reade beien

4. Kersen

5. Abrikoazen

Lekkerste fruit



As famke fan 10 jier siet Akke Marije Marinus út Boarnwert plat foar 

de telefyzje as Holland’s Next Top Model begûn. Dit seizoen wie se sels 

finalist yn it populêre tv-programma. Alle oare dielnimmers dreame fan 

in karriêre yn ’e modellewrâld, mar Akke Marije hat in oar doel: ‘Ik wol 

gewoan gelokkich wurde.’

Gjin ‘wrâldfrede’ 
of in grut kontrakt by 

Victoria’s Secret. Freegje 
Akke Marije nei har dream en 

do krijst in ferrassend antwurd. ‘Myn 
dream is om gelokkich te wurden. Op 
watfoar wize dan ek. Miskien wurd ik 
wol gelokkich as ik in karriêre krij as 
model. Miskien wol as ik oan ‘e slach 
gean as ferpleechkundige. De tiid sil it 
leare. Ik wol yn elk gefal hiel graach mem 
wurde en bern krije mei in leuke man. 
En dat kin fansels yn beide senario’s!’

In nije dream
De slanke blondine út Boarnwert makke 
grutte yndruk op de sjuery fan Holland’s 
Next Top Model. Akke Marije wie 16 jier 
doe’t se foar it earst scout waard. ‘Ik wie 
oan it winkeljen yn Grins en doe spruts 
in frou my oan. Se frege oft ik ek model 
wurde woe. Uteinlik is it op neat útrûn, 
mar ik fûn it in grut komplimint.’ As in 
goede freondinne har oanmoediget om 
mei te dwaan oan Holland’s Next Top 

Model, lûkt Akke Marije 
de dryste skuon oan en 
jout har op. 

‘As lyts famke siet ik 
thús altyd foar de 
telefyzje nei HNTM 
te sjen. It like my 
geweldich om dêr 
ek ris te stean. 
Mar no’t ik âlder 
bin, is der neist 
dy famkesdream 
noch in oare 
dream kaam. Ik 

wol graach ferpleechkundige wurde.’ 
Dit jier begûn Akke Marije oan de HBO-
oplieding Verpleegkunde yn Grins. ‘Ik 
fyn modellewurk hiel leuk om te dwaan, 
mar in modellekarriêre is net foar altyd. 
En fersin dy net: it is bêst swier wurk.’

Fryske roots
Nim bygelyks de fotoshoot yn ôflevering 
trije, wêrby’t de modellen wetter yn it 
gesicht smiten krigen. ‘Ik mocht net 
bewege of knipperje mei de eagen’, 
fertelt se. ‘Dat slagge my net. Ik wie doe 
teloarsteld yn mysels, mar dêr learst 
allinnich mar wer fan.’ Der sieten ek 
hiele leuke fotoshoots by. ‘De moaiste 
fûn ik dy op it Fryske hynder. Us pake 
hie altyd hynders en ik wie dêrom 
wol wat wend’, laket se. ‘Ik fielde my 
hielendal yn myn elemint doe’t ik boppe 
op ‘e rêch fan dat grutte swarte bist siet. 
Doe kamen myn Fryske roots dochs 
noch goed fan pas!’
Want dat Akke Marije út Fryslân komt, 
wit yntusken hiel Nederlân. In soad 
paparazzi hat se lykwols noch net spot 
yn har wenplak. ‘Miskien kinne se 
Boarnwert net fine’, knypeaget se. ‘It 
is ek net sa grut. Bist der trochhinne 
foardatst it yn ‘e gaten hast.’ Dochs 
wurdt se stadichoan wol hieltyd faker 
werkend. Net allinnich op strjitte, 
mar ek op skoalle yn Grins, op it 
treinstasjon en by fuotbalklups. 
De reaksjes binne altyd posityf. 
‘Elkenien is hiel grutsk op my. Ik 
krij moaie reaksjes. As falt der 
in waarme tekken oer my hinne, 
geweldich!’

Wylde takomstplannen
En no? Wat binne de takomstplannen 
nei dit grutte aventoer op telefyzje? 
‘Studearje! Ik moat en sil myn 
Ferpleechkunde-diploma helje’, seit se 
stoer. In model én in rolmodel.

           

Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: H
olland’s N

ext Top M
odel

Leeftiid 
: 20 jierWenplak  : BoarnwertSkoalle 

:  Verpleegkunde yn GrinsLekkerste iten :  stamppot boerekoal
Grutte foarbyld :  ús mem: nettsjin-steande alle drokte stiet se altyd foar ús klear
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Bekende 
freonen
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Sels celebs mei in superstjerstatus hawwe wolris in 

skouder nedich om op te leunen. Soms is dat skouder 

like bekend as har eigen skouder. Dizze stjerren 

hawwe as bêste freon in stjer. Superhandich fansels, 

want sa kinst tegearre op de reade loper pronkje of 

bobbelje mei sjampanje op leuke feestjes.

Stel dy ris foar: do bist noch hartstikke jong en dan wurdst de 

baas fan Fryslân. It oerkaam de 23-jierrige  prinses Maria Louise 

van Hessen-Kassel. Hoe? Dat fertelt se sels. 

Doutzen Kroes & 

Lieke van Lexmond
Op Instagram sjogge wy fan dit duo 

faak BFF-foto’s. Doutzen en Lieke 

binne al frij lang freondinnen. Ek 

Jetteke van Lexmond, de sus fan Lieke, 

slút graach oan as de freondinnen wer 

ris op stap binne. Se fiere jierdeis tegearre, 

kuierje yn it Vondelpark en wiene sels tagelyk yn 

ferwachting! No’t se beide mem binne, is de bân noch 

sterker wurden. 

Taylor Swift & Lorde
Oer girl power sprutsen! Taylor en Lorde 

helpe elkoar altyd. Se promoatsje elkoar 

op Twitter of moedigje elkoar oan op 

award shows (sels as se tsjinelkoar 

stride om deselde trofee!). Lorde is 

trouwens net de iennige bekende 

freondinne fan Taylor Swift. La Swift 

is de keninginne fan de ferneamde 

besties… Se hat in ‘Girl Squad’ dêr’t de 

moaiste en coolste modellen, aktrises en 

sjongeressen by hearre. Ek Ellie Goulding, 

Emma Stone en Karlie Kloss hearre by har inner 

circle.

Justin Bieber & Martin Garrix
Yn oktober waarden dizze beide jonges tegearre yn 

in Albert Heijn yn Amsterdam spot. Gjin wûnder, 

de Nederlânske dj en de superstjer binne 

freonen. Martin Garrix sil ek mei Justin 

Bieber optrede. De twa maten binne 

yn maart te sjen yn ferskillende 

stadions yn Australië en Nij Seelân. 

Ideaal, earst tegearre in show jaan 

en dêrnei gesellich op stap. Win-

winsituaasje foar de twa knappe 

jonges. 

Katy Perry &
 Rihanna
Katy Perry en Rihanna lykje oan-

inoar fêstplakt te sitten. De twa geane 

tegear re op fakânsje en organisear-

je inoars  frijgesellejûnen of 

jierdei feestjes. Rihanna 

fynt it foar al fijn dat har 

freondinne earlik is. ‘Se is echt 

en se seit wat se tinkt. Ik fer-

trou har. Sokke minsken komst 

net faak tsjin yn de showbiz. 

Boppedat is se gewoan in leuk 

persoan om tiid mei troch te 

bringen.’ Spitich dat de beide 

besties net safolle tiid haw-

we. Mar dêr hawwe wy in leuke 

oplossing foar. As se tegearre no ris 

in single útbringe… 

Jimmy Falon & 

Justin Timberlake
Yn 2002 learden de stjerren elkoar kennen. Jimmy 

Fallon presintearre de MTV Awards foar de alderearste 

kear. Justin Timberlake die syn alderearste optreden 

allinnich. Foar it earst sûnder syn band *NSYNC. Jim 

begripe wol, beide mannen wiene super senuweftich. 

Dat skept in bân. Oant hjoed-de-dei binne de twa best 

friends. Harren freonskip wurdt sels wol in bromance 

neamd, in kombinaasje fan brothers en romance. Sa wiis 

binne de twa meiinoar!

‘Ik waard yn 1688 berne yn in rike 
famylje yn Dútslân. Doe’t ik hast 
tweintich jier wie fûnen myn âlden dat 
ik trouwe moast mei in rike en machtige 
man. Ik waard foarsteld oan de Fryske 
steedhâlder prins Johan Willem Friso 
van Nassau-Dietz. In stoere en knappe 
fint, krekt wat foar my!’  

Trouwe mei in prins
‘Ik ferhuze nei syn paleis yn Ljouwert. 
We krigen in dochterke: Anna Charlotte. 
Myn man wie net faak thús. Altyd op 
oarlochspaad. Ik moast hast befalle 
fan ús twadde berntsje, doe’t myn man 
yn 1711 ferdronk. Elkenien hope op in 
jonkje. De lêste kâns op in opfolger foar 
de famylje fan Oranje-Nassau. In pear 
wiken letter waard Willem IV berne. 
Minsken sjogge my dêrom ek wol as de 
stammem fan de keninklike famylje.’

Regintes
‘Prinses Amalia sil kening 
Willem Alexander letter 
opfolgje. Yn myn tiid koe in 
famke dat net. Allinnich myn 
soan koe syn heit opfolgje. 
Om’t Willem IV noch in 
lytse poppe wie, regearre ik 
tweintich jier út syn namme. 
Elkenien hie respekt en 
earbied foar my. Myn soan 
waard yn 1731 stedhâlder fan 
Fryslân en alle oare gewesten 
(provinsjes). In machtich man!’  

Marijke Muoi
‘De Friezen wiene oe sa mâl mei 
my. Krekt lykas it folk no mei 
Máxima. De minsken neamden 
my ‘Marijke Muoi’, tante 
Marijke. Ik wie strang, mar ek 
goed foar earme minsken. 
Bern joech ik graach wat 
snobbersguod.’ 

Tekst: M
arrit de Schiffart

Maria 
Louise
Maria 
Louise

Royal friesianRoyal friesianRoyal friesian

rêder fan it 

keningshûs?

Bynamme : Marijke Muoi
Libbe 

: 1688 - 1765
Berop 

:  frou fan stedhâlder 
Johan Willem Friso 

 
 en regintes

Favo plakken :  Ljouwert, It Amelân 

 
 en Oranjewâld

Maria Louise van Hessen-Kassel

Wa wie dat?

Wolst sjen wêr’t ik wenne haw? Yn ‘e bin-

nenstêd fan Ljouwert kinst it Stadhouderlijk 

Hof en it Princessehof noch sjen. En op in 

gebou oan it Aldehouster tsjerkhôf sjochst 

in enoarm street art portret fan my. 

77

Tekst: Froukje Sijtsm
a, yllustraasje: Pascal Brander
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Koart ferhaalKoart ferhaal
Tekst: C

iska N
oordm

ans

it opfangsintrum? Altyd skipperje, 
oanpasse en rekken hâlde mei de oaren? 
Soene sy tegearre fjochtsje, of beide op 
my passe? Of soe ien fan twaen it no 
oernimme? Ik wurd no úteinlik 
Nederlanner. Saar mei in kearske 
oanstekke. 
Jabir rôlet syn kleedsje út yn ien fan de 
gongpaden. De skuon gean út. Saar 
krûpt har grutte broer noch mar ris oan 
en sjocht nei it gatsje yn har 
rjochtersok. Tegearre sitte se op it 
kleedsje. ‘Jabir,’ freget Saar, ‘komt alles 
nu goed?’ Jabir slacht de earms om har 
hinne. ‘Jasmyr weet het al. En als wij 
thuis zijn, vertel ik het ook meteen aan 
mijn andere vriendinnetjes’, laket se 
bliid. ‘En dan gaan we in een heel groot 
huis wonen en mag Jasmyr bij mij 
komen logeren’, dreamt se lûdop fierder. 
Jabir sjocht har kjel oan. ‘Wat heb je nu 
gedaan, Saar? Dat mocht immers niet! 
Niets zeggen, weet je nog? Straks komt 
er weer net zo’n oproer als laatst. Naast 
alle lieve mensen, zijn er ook mensen 
zoals de familie van Mohammed. Die 
vinden het oneerlijk dat wij post krijgen 
en zij niet.’ Mohammed kin Jabir 
bytiden flink dwers sitte. ‘Dan moeten 
zij toch zeker boos op de postbode zijn!’ 

ropt Saar ferheard, mar Jabir heart it 
net mear. Hy is mei syn gedachten al 
fier fuort.

Se fleane foar de wyn werom nei it 
asylsikerssintrum. Mei syn skerpe 
eagen sjocht er Mohammed al stean. 
‘Wat nu weer?!!’, tinkt Jabir. Hy fielt 
him ûngemaklik. Hast ûnsichtber sit 
Mohammed him dwers. Drukt him tsjin 
’e muorre oan as gjinien it sjocht of 
skopt him ûnferwachts tsjin de skinen 
oan ûnder it fuotbaljen en stiet dan 
stom te gnizen. Hoeden fytse se 
tegearre fierder. Fluch pakt Jabir syn 
mobyl en siket it nûmer fan syn heit op. 
Toe, nim no op, byt er de man swijend 
ta. Mar it bliuwt stil. Skruten fytst er it 
terrein fan it asylsikerssintrum op. 
Mohammed komt swijend en mei grutte 
stappen op harren tarinnen. Mar Jabir 
kin flugger. Mei in sucht slút er de doar 
fan de keamer en sakket dan ferromme 
op de bank del. Alles dwarrelet yn syn 
holle om. Dan heart er wat op ’e gong. In 
slúf skoot troch de kier fan drompel en 
doar. Triljend makket Jabir de slúf 
iepen. Gefeliciteerd met jullie 
verblijfsvergunning. Mhmmd, lêst er. 

8

Jabir is superbliid. It liket oft it gelok 
him op dizze sneontemoarn einliks 
talaket. Hy sit yn ien fan de keamers 
fan it opfangsintrum, oan ’e râne fan 
Snits. Heit en mem gûle, fleane inoar 
mei tuskenskoften yn ’e earmen en 
tútsje inoar. Se laitsje en skrieme 
tagelyk. Jabir is wurch fan alle 
emoasjes. Undanks dat hat hy it gefoel 
as is er de sinne sels: fan gelok jout hy 
hast ljocht. Mei syn 15 jier fielt hy him 
in folwoeksen man, mar tagelyk ek it 
jonkje dat op en del ‘ploinkt’ as in 
stuiterbaltsje op de strjitten fan Syrië. 
Hy wol it wol útraze en elkenien 
betankje: de regearing, de 
boargemaster, Allah en de God fan syn 
gastlân. 
‘Ze zijn allemaal goed voor ons geweest’, 
seit syn heit, hy sykhellet djip en trillet 
oer syn hiele liif. ‘Maar pas op’, seit er. 
‘Vertel dit niet aan anderen. Er zijn hier 
heel veel mensen die ook al heel lang op 
dit bericht wachten. Zij zullen jaloers 
zijn als ze dit te weten komen. Niets 
zeggen. Heel voorzichtig zijn.’ Heit 
sjocht Jabir en suske Saar ynkringend 
oan. ‘Beloofd?’
‘We gaan een kaarsje aansteken in de 
Sint Martinuskerk’, seit Jabir tsjin Saar, 

mar eins ek tsjin heit en mem. Hy nimt 
lytse Saar fan seis mei nei bûten ta. Saar 
praat noch eefkes mei har freondintsje 
op ’e gong as Jabir syn gebedskleedsje 
ûnder de earm meinimt. Hy hat ferlet 
fan frijheid, romte. Hy jout har in hân 
en snúft de mylde neisimmerlucht op; 
in mingeling fan jarreluchtsjes en 
útlitgassen kringelje syn noas binnen. 
‘Kom Saar, je mag achterop’, seit er 
wylst hy it famke op ’e fyts tilt.
Se peddelje rêstich fan ’e râne fan ’e stêd 
nei ’t sintrum. ‘Woont Allah hier samen 
met God, Jabir?’ freget Saar as se by de 
grutte tsjerke oankomme. ‘Of wonen 
hier nog meer die wij niet zien?’ Saar 
nimt mei har ljochtbrune eagen de 
grutte romte yn har op. Se sjocht nei de 
lege tsjerkebanken en it ljocht dat yn it 
gongpaad skynt. It sinneljocht strykt 
sacht by in ingeltsje fan gips del. ‘Of is 
de kerk eigenlijk propvol; een soort van 
asielzoekerscentrum voor alle allah’s en 
goden?’ flústeret se. Se laitsje tegearre 
temûk. It fielt ek wol wat frjemd sa yn 
dit ûnbekende godshûs. De stilte is 
ûngemaklik. Hoefolle allah’s of goaden 
soene der eins wêze, prakkesearret 
Jabir. Soene sy oparbeidzje, lykas ik al 
dy tiid moat mei de oare bewenners yn 

Skrieme – huilen
Sykhellet – ademhaalt
Ynkringend – indringend
Ferlet fan – behoefte aan
Temûk – heimelijk
Oparbeidzje – samenwerken
Kjel – verschrikt 
Ferheard – verwonderd
Hoeden – op hun hoede
Skruten – schuchter
Ferromme – opgelucht
Slúf – envelop

Lestige wurden

Goed berjochtGoed berjochtGoed berjocht



Chantal de nije Barbie?
De TV Kantine komt der wer oan! Fansels krûpe BFF’s Carlo 
en Irene yn ’e hûd fan bekende Nederlânske stjerren. Mar ek 
Chantal Jansen docht mei. Foar it nije seizoen fan de TV Kantine 
pleatste Chantal in filmke wêryn’t se sprekend op de Haachske 
realitystjer Barbie liket. Carlo docht in perfekte imitaasje fan 
har man Michael. Op de bylden meitsje de twa in tv-promo foar 
harren nije programma. ‘Voor RTL5’, skreauwt Michael. ‘Nee, 
voor RTL4’, ropt Barbie der troch hinne. ‘We hebbe promooossie 
gemaakt!’ De echte Barbie hat al reaksje jûn. ‘Hahaha, geweldig! 
We legge plat hier, hahahaha…’ It is de twadde kear dat der 
bylden nei bûten 
komme fan de 
nije TV Kantine. 
Earder ferskynde 
Carlo al as Timor 
Steffens, sjuerylid 
fan Dance Dance 
Dance. Timor 
stiet der om 
bekend dat er in 
oerdreaun soad 
Ingelske wurden brûkt yn syn Nederlânsk. ‘De TV Kantine 
wordt zo gruwelijk epic, we gaan het gewoon helemaal nailen!’

Justin wol ‘gewoan’ wêze
Justin Bieber wie yn Nederlân. Bûten de optredens om die er ferskriklik syn bêst om as in gewoane 
jonge troch it libben te gean. Sa die hy boadskippen mei syn maat Martin Garrix by de AH. Hy 
stie ‘gewoan’ yn ’e rige om ôf te rekkenjen. En hy sloech in baltsje op ’e golfbaan yn Naarden. Hy 
dronk kofje yn Coffee Company en spile in potsje fuotbal mei jeugd op in Amsterdamsk pleintsje. 
Justin docht dus as in gewoane jonge, mar wurdt wol hieltyd achterfolge troch in horde gillende 
fammen. Justin wurdt der mismoedich fan. Hy smeekte de fans dy’t him yn Laren achternei 
sieten dan ek: ‘Wolle jim my asjeblyft wat privacy gunne? Ik kin nergens mear hinne of leuke 
dingen dwaan mei freonen. Ik soe hjir sa graach ta rêst komme wolle. Please?’ De fammen joegen 
belies en lieten him mei rêst. In wiis beslút!

Animaasjefilms  
Brrrr... It hjerstwaar is werom! De kachel kin 

oan, it waarme kleedsje oer en tee mei sjokolade 
pipernuten yn ’e oanslach. Wat noch mist? In 
goeie film! Wat is der no leuker as mei freonen of 
famylje in animaasjefilm sjen! Hokker kiesto? Lês 
mear en meitsje dyn kar!

KungFu Panda
Foar KungFu Panda kinst wol in hiele maraton organisearje. Der binne 
nammentlik 3 films! Der is sels sprake fan in 4e film yn 2019. Po Ping wurdt 
ynsprutsen troch akteur Jack Black. Sa útbundich as dat Po Ping yn de film 
is, is akteur Jack Black yn it echt ek! En witte jim wol wa’t de stim fan tiger 
Tigress ynsprekt? De prachtige Angelina Jolie!

Bolt
Bolt is in spannende animaasje mei de wite 
herdershûn Bolt en it famke Penny. Yn de film 
spilet Bolt de haadrol yn in nije TV-searje. Mar 
hy wurdt troch de producers mislieden. De sênes 
wurde nammentlik sa opnommen dat it liket as 
hat Bolt superkrêften. Bolt is fan miening dat er 
echt in superhûn is en syn krêften echt binne… 
Bolt wurdt ynsprutsen troch John Travolta en 
Penny troch Miley Cyrus!

Finding Nemo & Dory
Dat kin hast net misse, do hast 
fêst ien fan dizze twa films sjoen: 
Finding Nemo of Finding Dory. Of 
net? Wy falle allegear as in blok foar 
de alderskattichste en ûnhandige 
Dory. Dory wurdt ynsprutsen troch 
de supergrappige TV Host Ellen 
DeGeneres. Ellen praat sels ‘Walfisks’ en ek noch yn ferskate dialekten. 
Wow… yndrukwekkend, fynst ek net?

Hotel Transylvania
Hotel Transylvania is in grizel-animaasjefilm. Der binne twa dielen en 
oer de tredde wurdt ek al praat. Selena Gomez sprekt de stim yn fan 
Mavis. Mavis wurdt 118 jier en har heit Dracula pakt grut út foar 
syn puberdochter. Hy organisearret in grut feest foar meunsters, 
grizels en fampierefamyljes. As in gewoane jongen it hotel 
binnenstapt wurdt it pas echt feest! 

Earste tút
De alderearste tuten krijst fansels fan dyn heit of mem. Of fan 
dyn broer of sus. Miskien dêrnei noch in leaf tútsje fan dyn 
bêste freondin of freon. Mar der komt fansels in dei datst dyn 
échte earste tút krijst. Dizze celebs herinnerje harren ‘first kiss’ 
noch as de dei fan juster.

ZAYN MALIK
Zayn krige syn earste tút doe’t er 13 jier wie. ‘Ik wie hiel lyts, dus 
ik moast op in stapel stiennen stean gean om by har gesicht te 
kinnen.’ Aaah, Zayn falt dus op lange fammen, fandêr dat it mei 
Gigi klikte.

TYLER POSEY
Teen Wolf stjer Tyler syn earste tút wie fan Miley Cyrus. ‘Ik wie 
njoggen jier doe’t ik suertsje-ferkearing mei har krige. Twa jier wie 
se myn freondintsje. In jier letter seach ik har op telefyzje. Sa gek!’ 

JOSH HUTCHERSON
Josh, better bekend as Peeta út The Hunger Games, hie in hiele rare 
earste tút. ‘Myn alderearste oait? Dy waard filme! It wie freselik! 
Der stienen wol 50 minsken om hinne en ek myn âlders wienen op 
de set.’ Awkward!

TAYLOR SWIFT
Al har freondinnen hienen al mei in jonge tute. ‘Ik kaam der dus in 
bytsje sneu achteroan. Teminsten, sa fielde it. Mar doe’t ik 15 wie, 
krige ik ‘m! Ik haw sels in jier ferkearing mei myn earste tuter hân.’
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Sjoch foar spektakulêre 

freerunfilmkes op it YouTube 

kanaal fan Justen Scheffer. 

Frij drave
Freerunning betsjut letterlik frij 
drave. Do ferpleatst dy fan A nei B. 
Underweis moatst alderhande 
obstakels pakke. Dat kin troch te 
springen, klimmen, balansearjen of 
hingjen. Underweis kinst ek noch 
coole tricks en moves sjen litte. By 
freerunning draait it om it frij 
bewegen: meist sels bepale watfoar 
beweging ast makkest.  

Maik ynterviewt Nederlânsk 
kampioen Justen

Justen

Justen Scheffer (18) út Urk 

is de alderearste Nederlânsk 

kampioen freerunning speed. 

Yn juny wie hy de fluchste op it 

spektakulêre freerunparkoers 

fan Fantastic Gymnastics. 

Maik Stuiver hat noch gjin 

wedstriden rûn, mar sit wol 

op freerunning. Hy fynt it 

geweldich en wol graach de 

top berikke. Hoe’t dat moat? 

Dat koe er oan Justen freegje, 

want spesjaal foar LinKk 

mocht hy him ynterviewe! 

‘Speed is echt mijn onderdeel binnen 
freerunning’, fertelt topper Justen. ‘Zo 
snel mogelijk van A naar B zonder tricks. 
Maar ook voor mensen die heel veel 
tricks willen doen bestaat sinds dit jaar 
een NK.’ Sa fier is Maik Stuiver (13) út ‘e 
Jouwer noch net, mar it liket him wol te 
gek om te dwaan. Justen is syn trainer 
by CSC Joure en hy fynt dat Maik 
freeruntalint hat. ‘Ik denk dat hij beide 
onderdelen goed zou kunnen.’ Maik 
traint ien kear yn ‘e wike yn ‘e turnseal. 
Dêrneist oefenet er op strjitte en op 
skoalle mei freonen. ‘Als we een nieuwe 
trick kunnen op de trampoline of buiten 
op een pleintje, dan sturen we een 
filmpje in de groepsapp. Zo dagen we 
elkaar steeds meer uit.’

Fan fuotbal nei
freerunning
As jong jonkje siet Maik op turnjen. Dêr 
hold er mei op doe’t er troch SC Heeren-

veen útnûge waard foar de Jeugd-
academie. Doe gie er in skoftke foar 
100% foar it fuotbaljen. No fuotballet 
Maik wer by SC Joure en docht er dus 
oan freerunning. Is it in foardiel dat 
Maik op turnjen sitten hat? Justen: 
‘Absoluut! Bij turnen leer je al op jonge 
leeftijd de grondvormen van bewegen en 
dat komt bij freerunning heel veel terug. 
Zelf ben ik altijd voetballer geweest. Dat 
is een andere voorbereiding dan turnen. 
Ik zie dat jongens of meisjes die uit het 
turnen komen een stapje verder zijn.’ 

Maik is benijd oft Justin yn syn frije tiid 
ek mei freonen oan it freerunnen is. 
‘Freerunning is voor mij echt een passie, 
een manier van leven. Ik geef veel les en 
daarnaast probeer ik ook buiten te 
trainen met vrienden. Verder treed ik op 
tijdens evenementen en in het weekend 
zijn er jams waar freerunners bij elkaar 
komen en allerlei tricks doen. Daar ga ik 
ook naartoe.’ Freerunning jout de beide 
jonges in gefoel fan frijheid. ‘Je bent niet 
gebonden aan regels zoals bijvoorbeeld 
bij een voetbalwedstrijd’, fertelt Justen. 
‘Wanneer ik zin heb om te trainen ga ik 
naar buiten en maak ik wat sprongen.’

Dûbele backflip
Freerunning is net sûnder risiko’s. 
Dêrom advisearret Justen om lessen te 
nimmen. ‘Daardoor leer je jezelf goed 
kennen in een veilige omgeving. Het is 
belangrijk om te weten waar je grens 
ligt. Als je over die grens wilt gaan, moet 
je daarvoor trainen. Sommigen begin-
nen roekeloos met sprongen die ze 
mentaal wél maar lichamelijk niet 
aankunnen. Ik moet ze daar als trainer 
bewust van maken.’ Maik wit noch dat 
er in kear in dûbele backflip besykje woe 
op de trampoline. ‘Eerst durfde ik niet, 
omdat ik dacht aan de risico’s die eraan 
verbonden zijn. Uiteindelijk heb ik het 
toch gedaan en dat gaf een enorme kick.’ 
Grinzen ferlizze jout in kick. Dat kin 
Justen befêstigje. 

Nederlânsk 
kampioen
Fansels wol Mike fan Justen witte hoe’t 
hy Nederlânsk kampioen wurde kin. 
‘Trainen, trainen en nog eens trainen. 
Goed je best blijven doen. Bij voetbal 
train je voor een wedstrijd, maar bij 
freerunning train je vooral omdat je het 
leuk vindt. Dat is onze sport. Samen 
bezig zijn.’ Dat der ûndertusken ek 
wedstriden freerunning binne, makket 
de sport allinne mar útdaagjender. 
Justen: ‘Het is sowieso tof om te doen en 
iedereen kan meedoen op zijn eigen 
niveau. De meeste kinderen houden van 
klimmen en springen. Immers, bij 
school gym vindt iedereen apenkooi 

leuk.’ Freerunning hat in soad oerien-
komsten mei apekoai. It grutste ferskil 
is datst it ek bûten op strjitte dochst.    

Maik
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Dat moat in gesellige drokte 

wêze by jimme thús?!

Demi: Ja, it is wol gesellich. Der is altyd wol 

ien om mei te boartsjen of te kletsen.

Luca: Der is ek altyd wol ien fan wa’tst klean 

liene kinst. Al hawwe wy net deselde smaak. En 

der is ek altyd ien dy’t foar dy opkomt.

Benthe: Der is ek altyd wol ien dy’t dy helpe kin 

mei húswurk.

Ilsa: Of dy’t húswurk foar dy meitsje kin... Al 

dogge wy dat fansels net!

No is it handich en gesellich, mar 

doe’t jimme lyts wiene, wie it 

foar jim heit en mem wol oars!

Ilsa: Ja, se wisten gelokkich wol dat der mear 

as ien yn ‘e búk sieten, mar se tochten hiel 

lang dat wy in trijeling wiene. Dat wy dochs 

in fjouwerling binne, hearden se flak fan 

tefoaren.
Luca: We binne ek fierstente betiid berne 

en ha hiel lang yn it sikehûs lein. Ik wie der 

it minst oan ta. It wie spannend oft ik it wol 

oerlibje soe.

Benthe: Doe’t wy krekt berne wiene, waarden 

ús heit en mem belle troch telefyzje, kranten en 

blêden, mar dêr hiene se doe net sin oan. Letter 

ha wy wol yn it programma Je leven in de steigers 

west. Doe waard ús hús ferboud, wy krigen in 

gruttere auto en wy koene mei-inoar op fakânsje.

Wêrom liket Benthe net op de oaren? 

Mearlingen kinne ienaaiïch of twa-aaiïch wêze. In ienaaiïge mearling ûntstiet út 

ien befruchte aaisel. De babys ha dan itselde dna. By twa-aaiïge mearlingen binne 

der twa aaikes befruchte troch twa siedsjes. Twa-aaiïge mearlingen binne erflik. 

Benthe, Ilsa, Luca en Demi binne twa-aaiïch: in ienaaiïge trijeling en in ienling. 

Kinst it ek wol sjen. Ilsa, Luca en Demi lykje bot op inoar, Benthe hat ljochter hier 

en is grutter. Der binne net in soad fjouwerlingen yn Fryslân: foar dizze fammen 

waard der foar it lêst in fjouwerling berne yn 1958. Dat wie yn Deinum.

Fjouwer!
Alle fjouwer op deselde dei jierdei. Alle fjouwer like âld. Alle fjouwer op 

itselde plak berne. En alle fjouwer deselde heit en mem. Benthe, Ilsa, Luca 

en Demi binne in fjouwerling! Se binne 12 jier, geane nei Singelland yn 

Burgum en ha ek noch in âldere sus én twa âldere broers. Gesellich!

Wat is net leuk oan in 

fjouwerling wêze?

Demi: Wy ha wol gauris rûzje.

Luca: Wy moatte alles diele, wy krije bygelyks minder 

bûsjild as oaren. Logysk, de measten hawwe ek minder 

broers en sussen.

Ilsa: En wy krije lytsere kado’s as we jierdei binne. Doe’t 

wy lyts wiene, krigen we altyd allegearre itselde. Dat wie 

net leuk, moastest it kado as earste útpakke, oars wie de 

ferrassing der ôf.

Benthe: Ik fyn it spitich dat ik net op de oaren lykje. As 

minsken ús fjouweren sjogge dan wurdt der altyd frege oft 

sy in trijeling binne. Der wurdt faak tocht dat ik it âldere 

suske bin. Dan is it krekt oft ik der net by hear. Oan ‘e oare 

kant bin ik ek wol bliid dat ik der oars út sjoch. Minsken 

kinne myn suskes faak net útinoar en moatte altyd wer 

freegje om de nammen. Dêr ha ik gjin lêst fan.

Minsken stelle ek altyd 

deselde fragen, tink?

Yn koar: Ja!

Hmm, dan moat it no oars. Watfoar 

fraach wurdt eins nea steld?

Ilsa: Oft wy byinoar yn ’e klasse sitte en mei-inoar op ien 

keamer sliepe.

En?  Demi: Wy sitte net mear byinoar yn 

’e klasse, Ilsa sit yn in oare klasse.

Ilsa: En op ien keamer sliepe wy ek net mear. As babys 

wol, dêrnei ha wy in skoft twa keamers hân. En no ha 

we allegearre in eigen keamer. In bytsje privacy is wol 

moai fansels. Mar ik tink dat we altyd wol ticht byinoar 

bliuwe sille.

Tekst en byld: A
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Demi

Luca

Fjouwer!

Benthe

Ilsa
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Dyn mobyltsje, hoe hast der oait 

sûnder libje kinnen? It liket wol as is it 

dyn bêste freon. Noait in saai momint, 

yn ’e digiwrâld is altyd wat te belibjen. 

Snapchat, Instagram, Whatsapp, 

games, YouTube. De likes, comments 

en updates fleane dy om ‘e earen. En 

dêr hawwe wy it drok mei. Smoardrok 

sels. Dus: smyt dat ding ris oan ‘e kant!

Dyn mobyl 

dyn bêste 

freon?

Tekst: A
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•  Ik tsjek hiel faak oft ik nije Whatsapp 
berjochtsjes haw, wat der op 
Snapchat of Instagram stiet.

•  Ik bin yn myn gewoane libben 
dwaande mei it plannen fan wat ik 
straks online dwaan wol: in foto 
uploade of in grappige post meitsje.

•  Ik liich wolris tsjin myn âlders 
oer hoefolle ik op sosjale media sit 
of oan it gamen bin. Of ik sis dat 
ik der ‘noch mar krekt’ op sit.

•  Ik sjoch foar it sliepen gean op myn 
mobyl en kin net goed yn sliep komme.

•  Ik bin yn panyk as ik myn mobile 
telefoan fergetten haw.

1. Notifikaasjes
Set alle ûnnuttige notifikaasjes út. Hoechst echt net fan alle 
likes en comments in blypke. Kies in momint en bepaal sels 
wannear’tst se besjochst. 

2. Lekker sliepe
Set dyn mobyl nachts út. Wedzje datst folle better sliepst? 
Brûkst dyn telefoan as wekker? Set him dan op vliegtuigstand. 
Dêrmei setst it ynternet efkes hielendal út. Zzzzz… (O ja! 
Vliegtuigstand is foar it húswurk meitsjen ek hiiieeel handich!)

3. Qualitytime
Giest in middei of jûn nei freonen? Lit dyn mobyl thús of yn ’e 
jasbûse sitte. Mei oandacht byinoar sitte is folle leuker en 
geselliger. Klets omraak of doch in spultsje. Quality time!

4. Begjin en ein fan de dei
Begjin de dei sûnder dyn mobyl. Sa kinst dy folle better 
konsintrearje op de dingen dy’tst dwaan moatst. Foar it sliepen 
gean itselde ferhaal. Lês noch even yn in boek, tink even oan 
neat, jou dyn holle rêst.

5. Horloazje
Keapje in horloazje. Dan kinst dêr op sjen hoe let it is. Ast dyn 
mobyl as klok brûkst, wurdst daliks konfrontearre mei al dyn 
berjochten. 

Tips om los te 
kommen fan 
dyn mobyl

221 kear op in dei
De gemiddelde smartphonebrûker sjocht 221 
kear per dei op syn telefoan. 221 kear! Alle dagen 
meitsje minsken gemiddeld trije oeren en 16 
minuten gebrûk fan harren mobyl. De measte 
brûkers sjogge moarns as se harren eagen 
iependogge as earste op harren mobyl en foardat 
se sliepe is it it lêste wat se sjogge. Wekker wurde 
en sliepen gean mei dyn mobyl… Jildt dat ek foar 
dy?

Ferslave?
Yn ‘e trein, op ‘e fyts, rinnendewei of sels op it 
húske, wy nimme ús mobyl oeral mei hinne. 
Alles om mar neat te missen. Ut ûndersyk komt 
nei foaren dat de helte fan de jongeren tusken de 
8 en de 18 beweare net sûnder telefoan libje te 
kinnen. Sjoch op skoalle yn it skoft mar ris om 
dy hinne: hoefolle eagen sjogge nei in skermke? 

Ferfeling is goed!
Ferfeelsto dy wolris? Grutte kâns datsto dyn 
mobyltsje derby pakst om dy ferfeling tsjin te 
gean. Mar ferfeling is just hiel nuttich! It jout dyn 
holle de romte om dingen te ferwurkjen. Yn dy 
tiid krijst de romte om oplossingen te betinken, 
om in tsjinslach in plakje te jaan of om kreatyf te 
wêzen. Ast dyn harsens net de tiid joust om 
te ferfelen, krijst tefolle prikkels. Troch de 
konstante stream oan ynformaasje op dyn 
mobyl, fiele in hiel soad bern hieltyd jonger 
al stress.   

Jeugdoantinkens
It is fansels hiel handich datst dyn mobyl altyd 
by de hân hast om dingen op te sykjen, minsken 
te berikken en om dy te fermeitsjen. Mar hoefolle 
tiid hasto noch oer foar oare saken? Hobby’s, real 
life freonskip, ûntspanning? Ast jongeren nei 
harren moaiste oantinkens oan harren jeugd 
fregest jouwe se antwurden as: bûten boartsje, 
hutten bouwe, swimme, fuotbalje mei freonen. 
Soesto dêroan taheakje: op myn mobyltsje sjen? 
Grutte kâns fan net. Dochs besteegje wy op in 
dei mear as trije oeren oan ús mobyl. Is dat net 
skande fan dyn tiid? 
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Bisto ferslave 
oan dyn mobyl? 
Doch de test!
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Gean de útdaging oan en doch mei 

dyn klasse it smyt-dat-ding-ris-oan 

‘e-kant-eksperimint. De ynstruksjes 

fynst yn it ferwurkingskatern.
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In kreaze freon dêr kinst mei pronkje.
Nee, dat liket net sa min.
In leave freon kinst alles freegje,
do krijst by him altyd dyn sin.

In stoere freon sil dy beskermje,
want hy is wier foar nimmen bang.
En sit dyn freon fol lytse grapkes,
dan laitsje jim faak dagen lang.

In rike freon sil dy ferwenne,
in lange freon kin oeral by.
En hast in kear gjin nocht oan húswurk,
dan past in tûke freon by dy.

Mar it bêste binne échte freonen.
Dy freegje neat, mar jouwe altyd.
Dy binn’ der ast se nedich hast…
In echte freon wolst noait wer kwyt.

Jurjen van der Meer

Freonen

kreas

grappich

Ryk

leaf

lang

stoer

t^uk

Echte freon
Echte freon

Echte freon
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Hiesto op de basisskoalle ek sa’n freoneboek dêr’t al dyn freonen en 

klassegenoaten yn skreaunen? Echt wat foar bern… Of dochs net?  

Der is no in freoneboek foar grutte(re) minsken! Hoe leuk! In boek 

grôtfol mei leuke, grappige en sjenante fragen. Wat is dyn grutste 

blunder? Wat hast as lêste googele? En wat is de kleur fan 

dyn toskeboarstel? Super grappich 

om te witten fansels en hiel leuk om 

letter werom te lêzen. Wy binne no 

al benijd nei de antwurden! 

Fytse is saaaa 2015! Bisto fan de lêste trends? Dan giest net mear op ‘e fyts nei skoalle ta, mar stapst op in superhip Balance Board! Dit flitsende ferfiermiddel, ek wol Smart Drifting Scooter neamd, is yn Amearika, Sina en Japan in hype! En ek yn Nederlân sjochst hieltyd mear minsken foarby ‘rôljen’. It boerd bestiet út twa tsjillen en in plankje dêr’tst op stean kinst. Sadree’tst dyn lykwicht fûn hast, leunst in bytsje nei foaren en… do rydst! Oant wol 20 kilometer yn ‘e oere. Hoe cool! It iennige neidiel? Se binne bêst wol djoer. En fytse is fansels ek folle sûner. 

Hasto ‘star quality’? Dan is dizze app wat 

foar dy! Mei Musical.ly kinst hiel maklik 

prachtige fideo’s kreëarje mei dysels yn ‘e 

haadrol. Kies dyn favorite nûmer, begjin 

mei de lipsyngronisaasje, kreëarje moaie 

fideo-effekten en klear is dyn klip! It leuke 

is datst de klip fia sosjale media diele kinst 

mei al dyn freonen. En… Musical.ly set alle 

dagen de bêste fideo’s yn ‘e spotlights, dus 

miskien wurdsto wol in echte stjer! 

famylje & freonenSA2016
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Find my friends app

It begjint wer kâlder en tsjusterder 

te wurden. Dat betsjut dat de 

spultsjes wer út ‘e kast kinne! Bisto 

klear mei Kolonisten van Catan en 

Monopoly? Dan is dit miskien wol 

wat foar dy: ‘Wie is het DIY’ mei 

foto’s fan dyn eigen freonen en 

famylje. Kies de grappichste foto’s 

út, plak se op it boerd en spulje mar! Dat 

wurdt laitsjen! ;)

Wa is it? 

Freoneboek

www.bol.com

Wolsto altyd witte wêr’t dyn freonen binne? Dat kin! Mei de 
Find My Friends app. Ynstallearje de app, nûgje freonen út 
om harren lokaasjes te dielen en do sjochst presys wêr’t se de 

hiele dei úthingje. Se kinne dy fansels ek in folchfersyk 
stjoere. Eefkes gjin sin om fûn te wurden? Dan 
ferbergest dyn lokaasje hiel maklik. 

Y
llustraasje: M

anita Postm
a
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Balance board

Musical.ly app 

Wy hawwe se foar dy fûn. Dé perfekte akses-
soires foar skuon! Pinned by K hat in unike 
kolleksje franjes, glitters, bûnt en patches. 
Kinst it sa gek net betinke. Se jouwe dyn skuon 
in totaal oare look en binne ek nochris 
superhip! Sjoch mar ris op harren Instagram 
foar ynspiraasje. Wat is dyn favoryt? 

Pinned by K

http://pinnedbyk.com/  
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Cover FIFA 17
Hit game FIFA 17 ferskynde in skoftke lyn. Echt in protte nije funksjes 
hat it spul net. De game hat deselde mooglikheden as syn foargonger. 
Wol nij is datst no ek mei de Oranje leeuwinnen spylje kinst. Ek nij 
is dat Lionel Messi net op de cover stiet. Dat wie de ôfrûne fjouwer 
jier wol it gefal. No is Marco Reus it gesicht fan FIFA 17. Wa? Marco 
Reus? Wa is dat? Ja, wy fine it ek frjemd, Reus is nammentlik gjin 
wrâldtopper. Hy spilet by Borussia Dortmund yn Dútslân. EA Sports 

rôp gamers op om te stimmen op har favorite covermodel. De fans fan Borussia hawwe dat massaal dien. 
En dy lobby hat holpen. Fan de trije miljoen útbrochte stimmen krige Reus de measten.     

Snapchat komt mei sinnebril mei kamera
Snapchat komt mei in sinnebril mei twa ynboude kamera’s. Troch te filmjen 
sûnder smartphone hawwe brûkers gjin lêst mear fan in ‘muorre’ foar it gesicht. 
De bril moat derfoar soargje dat minsken harren oantinkens troch eigen eagen 
sjen kinne. De fideo’s duorje tsien sekonden en binne rûn. Neffens de makkers 
binne de rjochthoekige fideo’s sa’t wy dy no meitsje, ûnnedige oerbliuwsels 
fan it ôfdrukken fan foto’s op papier. De Snapchat Spectacles kostje 120 euro 
en binne te krijen yn grien, read of swart. De fideo’s wurde triedleas nei in 
telefoan ta stjoerd. Mei de presintaasje fan de bril feroare Snapchat syn bedriuwsnamme ek. It bedriuw 
hjit Snap Inc., omdat se no mear meitsje as Snapchat allinne. De app bliuwt Snapchat hjitten. 

Pokémon Go ek op smartwatches  
De hype Pokémon Go is noch lang net ôfrûn. Neffens ferskillende websites is de 
app aanst ek te dwaan op Android Wear horloazjes en Apple Watches. Dat wurdt 
dus yn ‘e takomst Pokémon sykje mei dyn horloazje! Der wurdt sein datst mei de 
app Pokémon opspoare kinst. En items sammelje. De smartwatch soe ek 
oankundigingen dwaan kinne. Sa soe er bygelyks melde kinne datst nije Poké 
Balls nedich hast. Wannear’t de app ferskynt is noch net bekend. 

Daft Punk wer op toer 
Yes! Daft Punk giet wer op toer yn 2017. Eardere toers fan dit 
Frânske house- en elektroduo hjitten Alive 1997 en Alive 2007. 
De kâns is dus grut dat dizze toer de namme Alive 2017 krijt. It 
megapopulêre duo toert ien kear yn de tsien jier. Se hiene hits sa 
as Harder, Better, Faster, Stronger, Around the World en Get 
Lucky. Dy lêste moatst noch wol kenne, it waard yn 2013 útbrocht. 
Pharrell Williams song op dit nûmer. It bruts in hiele soad rekôrs.          

Netflix makket Nederlânske searje 
Netflix is dwaande om in Nederlânske searje te meitsjen. Dat sei Netflix-
baas Reed Hastings yn College Tour. Hastings wol in Nederlânske searje 
produsearje dy’t net allinne op Netflix Nederlân komt, mar wrâldwiid 
útstjoerd wurdt. En dus oer de hiele wrâld publyk lûkt. De streamingstsjinst 
hat noch gjin konkreet plan. Netflix sjocht op it stuit nei geskikte 
proefôfleveringen. Hastings: ‘Wy hawwe twa searjes yn Spanje en twa yn 
Grut-Brittanië. Ynkoarten wolle wy soks ek yn Nederlân hawwe.’  


