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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.

2
sintrum meartaligens

Linkke sakenLinkke saken

folgje LinKk magazine online

.tv

2

4

6

7

8

10

12

14

15

16

18 

19

20 TOP 5

YNHâldYNHâld
Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Tim Douwsma
Alles watst noch net witst

Alles oer emoji’s
Brûksto se ek alle dagen?

Gysbert Japicx
Royal Friesian

Tomme omheech
Koart ferhaal

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Golden girl
Ynterview mei Liesette Bruinsma

Wat seit dyn stim oer dy?
Fjouwer fragen oer de stim

Flecht
Docht jim skoalle mei?

Reklame: trapesto deryn?
Wêrom keapesto dingen? 

SA2017
De nijste gadgets en hypes

Pokerface
Poëzy

F-terside
Oer games, muzyk en films

Hee LinKk-lêzers!
Kommunikaasje. Dat is it tema fan dizze LinKk. In tema dat by dizze 
tiid past, want kommunikaasje is oeral. Wy wurde bedobbe ûnder 
mediaboadskippen: op ynternet, op telefyzje, op ‘e radio, mar ek fia 
folders, bushokjes en plestik bekerkes op skoalle. Reklamemakkers 

gripe alles oan om ús te berikken. En dêrby meitsje se 
gebrûk fan in pear magyske knopkes. Hokker knopkes 
bisto gefoelich foar? Untdek it op side 16. 

Fansels kommunisearresto ek in soad mei dyn stim. Dan 
giet it om ferbale kommunikaasje. Mar wat seit dyn stim 
oer dy? It antwurd fynst op side 14. Gysbert Japicx libbe 
yn ‘e 17e iuw, mar hy kommunisearret no noch mei ús 
fia wat er skreaun hat. Sterker noch, hy hat foar in grut 
part bepaalt hoe’t wy it Frysk skriuwe! In grut skriuwer 

dus. Dêrom is hy diskear ús Royal Friesian. Tsjek ek de byhearrende 
poster! 

Nijsgjirrich wurden? Blêdzje gau fierder. In protte lêswille! 

Hoi! 
Marrit de Schiffart

Redaksje : Marrit de Schiffart
Cover : Tim Hoekstra Media
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SjONG, de Fryske Voice, komt der oan! En it wurdt 
wer in wier spektakel! Hasto sjongtalint? Of kinst in 
ynstrumint bespylje? Sitst yn in band? Doch mei! 

By SjONG skriuwst in Frysk nûmer op in besteande 
hit en dêrmei dochst audysje. Tip: skeakelje dyn dosint 
Frysk yn foar help by de tekst en dyn dosint muzyk 
foar help by de performance. Meist meidwaan mei in 
folsleine band, eigen begelieding of op karaokebân. 
Wat dy as dielnimmer te wachtsjen stiet? 

•  Workshops dêr’tst alles leare kinst oer 
it skriuwen fan in tekst, sjongen, muzyk 
meitsjen en poadiumpresintaasje.

•  Spannende audysjes dy’t bepale oftst 
troch meist nei de finale. Elkenien krijt in 
profesjonele fideoclip fan de audysjes!

•  Finalisten trede live op yn it programma 
Noardewyn fan Omrop Fryslân en bepale yn de 
SjONG-finale wa’t de grutte winner wurdt! 

Sjoch foar mear ynfo op sjong.nl of folgje 
SjONG op Instagram, Facebook of Twitter. 

Nûmer 3
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#MannequinChallenge

It wie al langer in raazje yn Amearika, de 
Mannequin Challenge. Mar no hat de hype ek 

ús lân berikt. En hoe! It iene nei it oare filmke 

ferskynt online. Ek op it Piter Jelles yn Sint Anne 

giene se de útdaging oan. It filmke is te finen op 

YouTube. Hat jim klasse al meidien? Nee? Oan ‘e 

slach dan! Kin moai ûnder de les Frysk ;) Salang’t 

der mar in LinKk ergens yn byld te sjen is! 

Wat binne de 
meast weardefolle 
merken fan 2016? 

1. Apple
2. Google

3. Coca-Cola

4. Microsoft

5. Toyota

Merken

It bêste fan Insta 

(@linkkmagazine)

SjONG 2017



Kinst de telefyzje net mear oansette of hy is der wol op: 

Tim Douwsma. Dizze 29-jierrige hunk is sjonger, presintator, 

akteur én hy is Frysk! Dat witsto fêst allegearre al. 

Mar LinKk hat mear nijsgjirrige saken oer Tim fûn!

Alles watst noch net witst oer… 

Tim Douwsma 
Tim mei graach pronkje mei syn ‘killerbody’

Tim is gek op syn famylje. Hjir is er by syn beppe.

Tim mei syn nije freondinne Jessie Jazz Vuijk

Meet de knappe Rick Douwsma! Binne it 

net twa drippen wetter?
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Witsto dat...

Tim berne is yn Drachten? 
Tim is berne yn Drachten, mar wenne in grut part 

fan syn libben yn Wynjewâld. Dêr fuotballe 
er jierrenlang by VV ODV. Ek doe’t Tim al 

bekend wie as presintator stie er noch 
gewoan yn it fjild op sneon. En dat 

wie net altyd handich, want yn 2010 
skuorde er syn hamstrings en moast er 
yn in rolstoel fan it fjild riden wurde. 
Al syn tv-opnamen moasten dy wike 
ôfsein wurde.

Tim dyn dosint wêze koe?
Liket it dy wol wat om gymles 
te krijen fan Tim? It hie hast 
kinnen, want nei syn middelbere 
skoalle woe er gymdosint wurde. 
Dit sportive aventoer op it CIOS 
duorre lykwols net sa lang, 
want al gau fokusse er op wat 
er écht leuk fûn: sjonge en 
aktearje.

Tim út in echte 

sportfamylje komt? 
Syn heit hat by Cambuur 
spile en syn omke by SC 
Heerenveen. Ek Tim hat 
efkes by Hearrenfean 
fuotballe, mar fer rui le 
syn fuot bal skuon letter 
foar in koksmûtse. Hy 

hat nammentlik in 
skoftke as ham-
bur ger bakker yn it 
Abe Lenstrastadion 

wurke! De famylje fan 
syn mem is hiel goed 

yn reedriden. Sels hat 
Tim net echt talint op it iis. 
Mar hy fynt reedriden op 
tv wol leuk. Sven Kramer 
is syn grutte held. En op 
it CIOS siet er yn ‘e klasse 
mei reedrydster Linda de 
Vries, dus ek dy folget er. 

Tim yn ’e klasse siet mei Ferry Doedens?
Beide hunks sieten op deselde teäterskoalle yn Grins. En 
se komme inoar noch geregeld tsjin, bygelyks op de set fan 
Nieuwe Tijden en by de musical Grease. Yn dizze musical 
hiene Ferry en Tim tegearre de haadrol fan Danny Zuko. Se 
kinne it goed mei-inoar fine. ‘Op de set wiene we altyd oan it 
âldehoeren. Soms like it oft we noch op skoalle sieten.’

Tim in echte famyljeman is? 
Tim syn heit en mem binne skieden, hy hat noch in broerke 
Rick en in healbroer en healsuske. Syn broerke Rick is 
trouwens ek in echte hunk. Tim en Rick lykje net allinne hiel 
bot op inoar, mini-Tim giet syn grutte broer ek kwa karriêre 
achternei. Rick sit nammentlik op de teäterskoalle en wol 
letter ek sjonge en aktearje. Op syn Twitter-akkount set Rick 
leuke foto’s fan himsels. In oanrieder om efkes op te sykjen!

Tim ferslave is oan Instagram?
Oer leuke foto’s sprutsen. Geregeld post Tim pics fan himsels 
en syn sixpack op Instagram. Net allinnich froulju binne 
ûnder de yndruk fan syn ‘killerbody’, ek in soad jonges jouwe 
kompliminten op syn foto’s. It makket Tim neat út. ‘Ik ha 
in hiel soad gay freonen.’ Boppedat is er bêst grutsk op syn 
lichem. ‘Ik soe mysels in 8 jaan.’

Tim gek is op knappe froulju?
Tim syn freondinne is de prachtige Jessie Jazz Vuijk, Miss 
Nederland 2015. Dêrfoar hie er ferkearing mei Stephanie 
Tency, ek al in Miss Nederland. Mar witsto ek dat er jierrenlang 
fêste ferkearing hie mei Marrit Nicolai út Surhústerfean? It 
stel koe inoar al foardat se beide bekend waarden. Ek Marrit 
timmeret flink oan ‘e dyk as model. Yn 2015 ha se lykwols in 
punt achter de relaasje set. 

Tim ynkoarten wer te sjen is yn ’e bioskoop? 
Yn it foarjier komt de film Spaak yn ’e bioskoop. De film 
wurdt makke troch de Fryske regisseur Steven de 
Jong. Steven en Tim koene inoar al, want yn 2009 
spile Tim in lyts roltsje yn de film De Hel van ‘63. 
Dit kear hat er de haadrol en spilet er de rol fan 
Luuk, in cokesnuvende studint skiekunde. 
Dat belooft noch wat!
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Tekst: N
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Namme 
: Tim Douwsma

Leeftyd 
: 29

Favorite artyst : Robbie Williams

Lekkerste iten :  Sushi of pizza shoarma 

mei knyflooksaus én 

chilisaus

Favorite apps : Facebook en Instagram

Tim 

Douwsma
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Alles oer 
emoji’s
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Emoji’s, se binne net mear fuort te tinken út ús kommunikaasje. Brûksto se ek alle dagen? 

Heech tiid om dyn teoretyske kennis fan emoji’s wat by te spikerjen!

Emoji-feitsjes
• Emoji is it Japanske wurd foar piktogram.

•  Emoji’s binne der sûnt 1999, mar waarden 

yn 2011 oan social media ferbûn.

•  Us harsens binne al sa wend rekke oan emoji’s 

dat se itselde reagearje by it sjen fan in 

smiley as by ien dy’t foar dy stiet en laket.

•  Ut ûndersyk blykt dat emoji’s de boadskip 

fersêftsje. Stjoerst allinnich ‘ik bin te let’, 

dan kin dat foar yrritaasje soargje. Plakst der 

in slakje achter, dan komt it aardiger oer.

•  It hinget fan dyn telefoan ôf watfoar 

emoji ast sjochst. De keutel laket by 

Apple bygelyks, mar by Google net.

 Populêrste emoji’s
•  Yn Nederlân: hertsjes, konfettykanon 

en glês reade wyn

•  Yn Portugal: drugs-emoji (sigaretten, 

poddestuollen en spuitsjes)

• Yn Kanada: de keutel

• Yn Arabyske lannen: blommen en planten

• Op Hawaï: palmbeammen en cocktails

• Oer de hiele wrâld: laitsjend popke mei triennen

 In nije emoji?
Serious business, dy emoji’s... Der 

is sels in Unicode Consortium dat 

soarget dat der net in wyldgroei 

fan emoji’s ûntstiet. Mist in bepaald 

teken, dan kinst by de Unicode 

trochjaan wat der neffens dy komme moat. 

Moatst wol geduld ha, want it kin wol twa jier duorje foardat 

de hege hearen derút binne. Sa hat it ek hiel lang duorre 

foardat der emoji’s mei ferskillende hûdskleuren wiene.

Tekst: A
tsje de V

ries

Gysbert 
Japicx?

Gysbert 
Japicx?

Royal friesianRoyal friesianRoyal friesian
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Tekst: Froukje Sijtsm
a, yllustraasje: Pascal Brander

Gjin LinkK sûnder 

gysbert
japicx

Wa wie dat?

Libbe 
: fan 1603 oant 1666Berop 
:  skoalmaster en Frysk dichterOpfallend :  Frysk is net syn memmetaalBekendste boek : Friesche rymleryeBysûnder :  Grûnlizzer fan de Fryske skriuwtaal

Talen yn Fryslân
Oant de 15e iuw wie it Frysk de offisjele taal fan Fryslân. 
Fan earme én rike minsken. Mar doe krigen de Hollanners 
it hjir foar it sizzen. Sy brûkten Nederlânsk, en sa ferdwynt 
it Frysk as skriuwtaal. Gysbert: ‘Yn myn tiid, de 17e iuw, 
wurde yn Fryslân ferskillende talen praat. Yn ’e doarpen 
Frysk, mar yn ’e stêden foaral Nederlânsk en Stedsfrysk. 
Fierder brûke de hegere hearen ek Latyn, Dútsk en Frânsk.’ 

Gysbert skriuwt Frysk
It Frysk wie dus oant de 15e iuw noch dé skriuwtaal, 
mar yn de 17e iuw wie it allinnich noch mar op strjitte te 
hearren. ‘Ik, Gysbert, bring dêr feroaring yn. Ik wurd grut 
yn Boalsert. Myn heit is boargemaster en thús prate we 
gjin Frysk. Yn 1623 ferhúzje ik nei Wytmarsum, dêr wurd 
ik skoalmaster. Yn it doarp lear ik Frysk. Wat fyn ik dat in 
prachtige taal, sokke moaie lûden! Ik skreau altyd al graach 
Nederlânske gedichten, mar no meitsje ik ek fleurige 
gedichten en ferhalen yn it Frysk. Gjinien wit eins hoe’t 
je goed Frysk skriuwe moatte. Dêrom betink ik myn eigen 
skriuwregels.’ 

Pest yn Fryslân
Gysbert hie noch folle mear Frysk skriuwe wollen, mar 
dan wurdt hy troffen troch de pest en stjert er. Gelearden 
en skriuwers fine Gysbert in bysûndere man, want hy wie 
de earste dy’t wer echt Frysk skriuwt. Hy makke ek oaren 
entûsjast foar it Frysk. Oant de dei fan hjoed!
Mear witte oer Gysbert? Yn Boalsert is in leuke tentoan-
stelling yn it hûs dêr’t hy berne waard, it Gysbert Japicxhûs. 
Rin ek efkes by syn stânbyld by de Martinitsjerke del. 

Skriuwsto wolris ferhalen of gedichten? Of 
berjochtsjes nei dyn freonen? Brûkst dan Nederlânsk 
of Frysk, of beide? Yn de tiid fan dichter Gysbert 
Japicx skreaune minsken yn ferskillende talen, 
mar… nét yn it Frysk. Hoe kin it dan datsto no 
Fryske les hast mei dizze LinKk? Gysbert Japicx 
nimt dy mei, in pear iuwen werom yn ‘e tiid.Echte betsjutting emoji’s 

Emoji’s binne yn Japan ûntwikkele en in 

soad ha dan ek in Japanske betsjutting. 

Kinsto Japansk? Dat tochten we al. Grutte 

kâns datst de emoji’s dan ferkeard brûkst!

De keutel
Dit betsjut gelok. Huh? Ja, 

echt. Want it Japanske wurd 

foar poep is ‘unko’, dat liket op 

‘oen’ en dat betsjut gelok.

Sikehûs mei hertsje | Love hotel

Hast dizze wolris brûkt? Ehm, no 

dat is dus gjin sikehûs, mar in love 

hotel. Dêr’tst net foar in nacht 

ôfrekkenest, mar foar in oere…

Joecheiend famke
Nee, der is gjin doelpunt makke 

of kaartsjes kocht foar in te gek 

konsert. Dit betsjut yn Japan okee. 

Kom sop
Neehee, gjin snert fansels, dat 

kenne se yn Japan net. It is tee!

Snottebel
En wy mar tinke datst ferkâlden 

bist ast dizze stjoerst... Freegje ús 

net wêrom, mar it is in sliep-emoji. 

Biddende hantsjes
No, nee. It is in high five!

Push-ups
Nee, gjin sportive emoji, mar in 

popke dat in bûging makket. Dat 

dogge se yn Japan as teken fan tank.



Koart ferhaalKoart ferhaal

Ha, dêr sjocht Anne einlings it kultureel sintrum. Fergemy 
noch oan ta, dat se no krekt hjoed te let is, wylst se sa’n 
wichtige sêne repetearje moatte. Dat komt derfan, se hie 
ek fierstente lang foar de spegel sitten te tutsjen: hier yn 
in flecht of yn in sturt, of dochs mar los? En wol of gjin 
lippestift? Nee, mar gjin lippestift, se stroffelet oer har 
wurden as elkenien nei har lippen sjocht. Undertusken 
hat se noch neat fan Wytske heard, mar dat seit neat, dy 
ferjit wol faker wat. Aanst yn de pauze mar efkes hearre. 
Sa, se kwakt har fyts tsjin ’e muorre yn stee fan him yn 
it rek te setten. Yn ’e klaaikeamer sjocht se noch gau 
efkes yn ’e spegel: wol wat reade wangen, mar toe mar.

‘Sa Anne, wat tochtst, ik lit Romeo efkes wachtsje?’ 
freget Marjan as se de seal ynkomt. ‘Nim mar gau dyn 
plak yn. We binne al dwaande mei de balkonsêne.’
Anne sykhellet djip en begjint oan har tekst. Gelokkich 
ken se dy al aardich goed út ’e holle, it earste stikje kin 
wol hast op ’e automatyske piloat. Wilens sjocht se dat 
Riemer ûnder oan it sabeare balkon har mei grutte eagen 

oansjocht, teminsten, sa liket it har ta. En ynienen sjocht 
se út har eachhoeken wei … nee, dit sil net wier wêze … 
mar se sjocht it echt, sa dúdlik as mar kin: Wytske jout in 
tomme omheech. In waarme weach fan gelok sjit troch har 
hinne, se stiet der suver slop fan op har skonken. Riemer 
fynt har leuk! Sjochst no wol dat se it goed sjoen hat krekt? 
Strieljend sjocht se him oan, lyk yn syn moaie brune eagen. 
En foardat se it wit is se oan dy iene belangrike sin ta en 
gjalpet se it suver út: ‘O Riemer, Riemer! Wêrom bisto…’
In pear lange sekonden is it deastil. Op dat stuit sjocht 
se dat Wytske ynienen ferwoeden mei har holle stiet te 
skodzjen. En dat Riemer har ferheard oansjocht. Dan 
barste alle oare spilers yn laitsjen út. Anne fielt har wangen 
opnij waarm wurden, en dy fan Riemer binne ek fjoerread. 
No komt it derop oan, je binne in folleard aktrise of net 
fansels. Mei in grutte glim op ’e holle sjocht se de kring 
mei spilers rûn en seit sa kalm as mar kin: ‘Grapke! Ik 
woe efkes tsjekke oft Riemer der wol hielendal by is.’
Sa, as dat net in machtich moaie krystfakânsje wurdt...

Hymjend sit Anne foaroer bûgd op ’e fyts, der tsjinoan 
traapjend om noch op tiid te wêzen foar de toanielclub. Hjoed 
sil it barre, sa hat se it mei Wytske, har bêste freondinne, 
ôfsprutsen. Al de hiele hjerst hat se in eachje op Riemer, de 
jonge dy’t Romeo spilet wylst sy Julia is yn it ferneamde stik 
fan Shakespeare. Mar oant no ta is der neat bard, behalve dat 
se inoar by de repetysjes djip yn ’e eagen sjogge. Nije wike is 
it krystfakânsje, en foar dy tiid wol Anne witte wêr’t se oan 
ta is, oars rint se der de hiele fakânsje oer te prakkesearjen. 
‘Ik sil wolris efkes foarsichtich freegje wat er fan dy 
fynt. Hy is ek altyd wat betider op de club omdat er 
fuortendaliks fan de húswurkbegelieding komt, krekt 
as ik, dus dan kin it moai,’ hie Wytske foarsteld.
‘Mar dan wol ik wol graach witte wat hy sein 
hat foardat de repetysje begjint,’ hie Anne 
antwurde, ‘sûnder dat de oaren it fernimme.’
‘Ik app dy wol efkes,’ hie Wytske lake.

‘Jonges, dit liket op fleanen, en dat foar in kostúmrepetysje,’ 
suchtet Marjan, de toaniellearares. ‘Jim moatte fan beide 
kanten tagelyk opkomme, oars is it gjin gesicht. It balkon 
fan Julia is oan see, en jim binne de see. Sêft núnderjend, 
ik sis mei klam sêft, komme jim op, mei de blauwe lapen yn 
jim hannen. Dat begjint foardat Julia seit fan: “O Romeo, 
Romeo! Wêrom bisto Romeo?” Om der wis fan te wêzen dat 
jim tagelyk úteinsette, jouwe de foarsten fan de rige, dus do 
Jelte, en do Wytske, inoar in tomme omheech. Dúdlik?’
Wytske skrikt op as se har namme heart. Se moat der 
hieltyd oan tinke dat Riemer no krekt hjoed letter wie as 
oars, se wit net wêrom. En dat is net alles: doe’t se foar it 
begjin fan de toanielles noch gau efkes pisje moast, hat se 
tusken alle tulen rokken troch har telefoan yn de wc falle 
litten. It ding liket sa dea as in pier. Dus se hat Anne ek gjin 
appke stjoere kinnen. Se sil wol it smoar yn hawwe. No ja, 
nei de krystfakânsje hat se wer in kâns, alle wiken in nije 
kâns, want se repetearje noch oant begjin febrewaris.

98

Tomme omheech
Tekst: B

aukje Z
ijlstra



1110

Tekst: A
nne M

arije Bloem

Linkke sidenLinkke siden

Bizarre copycats
Elkenien pleatst wolris deselde soart foto’s op 
social media. In foto fan it lekkerste stik taart 
ever of in leave Snapchat mei Bambi-earkes. 
Minsken dy’t foto’s kopiearje neame se ek wol 
copycats. Dizze copycats giene fierstente fier. Sa 
fier dat it suver aaklik is! Op it instagramakkount 
@DoYouTravel fan Lauren en Jack steane 
dreamplaatsjes. Fan harren reizen meitsje se 
foto’s om jaloersk op te wurden. It akkount hat 
mear as twa miljoen folgers. Dat brocht in pear 
copycats op in idee: se makken eksakt deselde 
foto’s op eksakt deselde plakken. Mei klean, 
aksessoires en al. Lauren en Jack binne bot 
skrokken. ‘Ik tocht earst dat it Photoshop wie. Dy 
twa hawwe echt bizar goed wurk levere. Sjapoo! 
Mar in oar syn keunst stelle? Dat is noait okee!’ 
seit Lauren. It akkount stiet no op privee. 

Koarte LinKke saken

Lady Gaga protestearret
Doe’t Trump presidint waard, eksplodearre de social media. Stjerren as Beyoncé, Katy Perry 
en Lady Gaga wienen djip teloarsteld. Sy binne de ferneamdste oanhingers fan Hillary Clinton. 
Lady Gaga liet net allinnich fia social media fan har hearre, mar ried ek nei de Trump Tower 
oan Fifth Avenue yn New York. Dêr waard se skriemend yn de auto sjoen. Dêrnei gie se de 
strjitte op en liet se har fotografearje mei in protestboerd. Dêr stie op: ‘LOVE, Trump hates’. 
Ek al hat se fertriet, dochs ropt se har fans op ta fearkrêft. ‘Stand up for kindness, equality 
and love. Nothing will stop us!’

Kim yn shock
Yn oktober brocht Kim Kardashian in besite oan Parys. 
It wie Fashion Week en as fashionista siet sy fansels front 
row. Mar doe’t se yn har hotelkeamer oankaam, waard 
se oerfallen. Kim waard fêstbûn en har mûle ôfplakt mei 
tape. Se smeke: ‘Fermoardzje my net, ik haw bern!’ De 
dieven namen alles fan wearde fan har ôf. In sieradeboks 
mei in wearde fan 6,7 miljoen en har ferlovingsring fan 4 
miljoen dollar. Kim bleau yn shock fêstbûn achter. Sûnt de 
oerfal post Kim neat mear sels. Har famylje nimt de social 
media taken oer. Diskear wie it de taak oan har broer Rob. 
Hy makke dizze skattige plaatsjes fan it Halloweenfeest 
dat de famylje fierde. Hielendal yn Aladdin sfear.

Taylor Swift hat de leafde fan 
har libben noch net fûn. Mar 
oer har eksen falt genôch te 
skriuwen en te sjongen. Al dat 
hertsear smyt fette hits op. 
En dat smyt wer fette dollars 
op. La Swift is op dit stuit de 
bêst fertsjinjende stjer. Op 
har bankrekken waard dit jier 
170 miljoen dollar byskreaun! 
Har 1989-wrâldtoer bestie 
út 85 konserten wêrby’t se 
per konsert 3 miljoen dollar 
fertsjinnet. Tel uit je winst! 
De jonges fan One Direction 
steane op it twadde plak. Sy 
fertsjinnen it ôfrûne jier 110 
miljoen dollar. De nûmer 
trije posysje is foar fuotballer 
Lionel Messi. Hy waard 81,5 
miljoen dollar riker. 

Katsjing
Swift en 
oare rike 
stjerren

Trending!
#MannequinChallenge
It is hot! It is trending! It is de 
Mannequin Challenge. Hawwe 
jim ‘m al dien mei jim klasse en 
freone groep? It idee is om, lykas 
in paspop, sa stil mooglik te stean 
en in bepaalde beweging fêst te 
hâlden. In oar rint der filmjend 
trochhinne en sa liket it gehiel 
op in 3D-foto. Stjerren as Beyon-
cé, Blac Chyna en Rob Kardashian 
dienen al mei. En op Election Day 
spile sels Hillary Clinton foar 
mannequin. Mar de meast epic 
Mannequin Challenge komt 
fan de basketbalclub Phoenix 
Suns. Cheerleaders, spilers 
en fans dienen mei oan de 
challenge by in basketbal-
wedstriid. 

Sjongeres Do hat in 
famke krigen, Loulou! 

‘Instant Love ❤’ 
skreau se op Twitter.

 It suske fan Miley sjongt ek: Noah Cyrus 
hjit se. Har earste single is Make Me (Cry).

Dwayne ‘The Rock’ Johnson 
is troch it magazine People 

útroppen ta ‘Sexiest Man Alive.’ 

De nije film Fantastic Beasts and Where 
to Find Them is in film oer magy en 

mystearje en docht tinken oan Harry 
Potter films. Hinne!

De 8-jierrige Melody is slim siik, se hat 
it Rett Syndroom. Dêrtroch hat se altyd 
pine, mar har grutte idoal Ed Sheeran 
liet har efkes alles ferjitte doe’t hy har 

opsocht. Sa leaf…

TOP 6

Taylor Swift  170 miljoen
One Direction  110 miljoen 
Lionel Messi  81,5 miljoen
Adele  75 miljoen
Rihanna  70 miljoen 
Justin Bieber  52 miljoen 
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Golden girl 
Liesette Bruinsma

Liesette hat in progressive eachsykte. 
Dat betsjut dat har sicht hieltyd minder 
wurdt. Superbysûnder dus dat se it safier 
skopt yn it swimmen. Krekt as oare bern 
helle Liesette har swimdiploma’s doe’t se 
jong wie. Dêrnei bleau se swimmen by de 
swimclub yn Boalsert. Op har alfde gie 
se op wedstriidswimmen. Dat fûnen har 
âlden doe net frjemd, fertelt Liesette. 
Laitsjend: ‘It skynt dat ik nei it heljen 
fan myn A-diploma tsjin de badjuf sein 
ha dat ik nei de Olympyske Spelen woe 
en sy mocht mei, haha!’ 

Tink derom! Kearpunt
Sûnt 2011 swimt Liesette wedstriden 
tsjin minsken sûnder handicap. In jier 
letter waard se yndield yn de lichtste 
klasse foar fisueel handikapten. Lieset-
te: ‘Der feroaren doe in pear dingen: der 
waard rekken hâlden mei myn sicht en 
ik mocht ‘tapt’ wurde. Dat lêste betsjut 
dat ik foar elk kearpunt oantikke waard 
mei in baltsje op in fiskangel.’ Dit 
‘tappen’ waard earst allinne by wed-
striden dien, mar ûnder tusken ek by 

Swimster Liesette Bruinsma (16) út Wommels wûn by de Paralympyske Spelen fiif (!) medaljes. 

Twa kear goud, ien kear sulver en twa kear brûns. Dêrmei pakte se de measte medaljes fan 

alle 126 Nederlânske paralympiërs yn Rio. Doe’t se thúskaam krige se ek noch in keninklike 

ûnderskieding. Sa waard se de jongste Nederlânske ridder oait. Tiid foar in ynterview!

trainingen. ‘Ik bin wolris tsjin in muorre 
oan botst. Tsja, dat heart der in bytsje 
by.’

Sûnder it sels te witten, swom Liesette 
op NK-nivo en dus waard se útnûge foar 
de regiotraining foar paralympyske 
swim mers yn Drachten. ‘Op myn earste 
NK swom ik myn earste wedstriid yn in 

offisjeel 50-meterbad. Machtich! 
Myn earste medalje, brûns, 

wûn ik op myn twadde NK. 
Ik wie superbliid!’ Stadich-
oan wurdt Liesette har 

Olympyske dream werklik heid. ‘Neidat 
ik yn 2014 myn earste ynter nasjonale 
wed striid swom, gie it hiel hurd.’

Blyn
Sûnt desimber 2015 is Liesette blyn. 
Dêrtroch waard se yndield yn de swier-
ste klasse. De swimmers swimme dêryn 
mei in blyndearre bril. ‘Gjinien sjocht 
dus wat, it is foar elkenien gelyk.’
Liesette hat in libben foar Rio 2016 en in 
libben nei Rio 2016. Dat komt troch har 
geweldige prestaasjes. Har olympyske 

de bút wie op har jierdei. Op de dei nei 
har jierdei pakte se har earste gouden 
medalje. Mei har hiele famylje op ’e 
tribune… ‘Hiel bysûnder! It motivearret 
ast witst dat der minsken op ’e tribune 
sitte dy’t wolle datsto winst.’ Har 
moaiste medalje wie har twadde goud, 
op de 200 meter wiksel. ‘Dat wie 
myn lêste wed striid, dêr nei 
koe ik geniet sje. Der wie 
gjin druk mear en ik 
hoegde my net te 
fokusjen op oare 
ôfstannen.’

Feestjes
Nei oankomst yn Nederlân wiene der 
alderhande feestjes en huldigingen. ‘Ik 
hie der miskien mear fan genietsje 
kinnen as ik mear útrêst wie. No wie ik 
stikken fan ‘e reis en al myn ynspan nin-
gen yn Rio.’ Twa wiken letter begûn it 
gewoane libben wer. ‘Ik moast op skoalle 
wer gewoan wiskunde-opdrach ten meit-
sje.’ Liesette docht 5 VWO op OSG 
Sevenwolden op It Hear ren fean. ‘Ik swim 
no by swimclub HZ&PC omdat dat 

tichter by skoalle is en omdat se mear 
trainings mooglik heden hawwe. It is hiel 
gesel lich mei de trainers en oare swim-
mers.’ 

Spraaksoftware
It swimmen is no in bytsje nei de 
achtergrûn rekke. ‘Earst wie Rio myn 

prioriteit, no wol ik my op skoalle 
rjochtsje en it oanlearen fan braille. 
Ik brûk spraaksoftware om alles 
foarlêze te litten. Op de iPhone en 
iPad brûk ik de ynboude VoiceOver 

fan Apple. Hiel handich!’

Nei de #RoadToRio is de #TourToTokyo 
begûn. ‘Der binne noch hiel wat punten 
dy’t yn Tokio better kinne. Ik swim no 
twa jier by de nasjonale seleksje en ik 
kin noch hiel wat leare oer hoe’t ik 
omgean moat mei wedstriden.’ Tusken-
troch giet Liesette lekker troch mei 
winnen en rekôrs ferbrekken. Koartlyn 
swom se noch in wrâldrekôr op de 50 
meter frij. 
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Kinst dyn stim feroarje?
By dyn berte stiet dyn stim fêst. Wurdst 
berne mei in waarme, heaze, soele of 
kâlde stim. Mar kinst wol beslute om 
oars te klinken. Us stim is in gewoante 
en dy kinst oanpasse. Tsjin in baby 
praatst ommers ek oars as tsjin dyn 
mem en ast dyn heit fregest om de bân 
fan dyn fyts te plakken, brûkst wer in 
oare stim. 

Wêrom soest in oare 
stim ha wolle?
Ferkeapers wolle oertsjûgjend oer-
kom me, leararen wolle dat bern goed 
lústerje… Dat kin troch dyn stim te 
feroarjen. Kinst ek yn ferskillende 
situaasjes in oare stim ynsette. 
•  Ik wol wat. Freegje it dúdlik, sûnder 

oardiel yn dyn stim.
•  Ik wol dat minsken fertrouwen yn my 

ha. Gean oan de ein fan de sin earst 
omheech en dan omleech yn klank: 
Ze leefden nog láng (omheech) en 
gelúkkig (omleech). Sa’n melody 
soarget foar fertrouwen. 

•  Ik wol oaren oertsjûgje. Praat mei in 
lege stim, sa strielest mear macht út. 
Der wurdt wolris sein dat de persoan 
mei de leechste stim altyd syn sin 
kriget…

•  Ik wol dat oaren my aardich fine. In 
hege stim komt freonliker oer. En 
ek de oar neidwaan helpt. Meastal 
passe wy lûd, toanhichte en snelheid 
automatysk oan op in oar, omdat wy 
sa aardiger fûn wurde.

•  Ik wol entûsjast fertelle. Praat mei in 
hege stim en mei útsjitters, dus net 
monotoan.

Manljusstimmen klinke 
dochs hiel oars as 
dy fan froulju?
Ja, mannen ha legere stimmen en striele 
dêrtroch automatysk mear macht út. 
De hege stimmen fan froulju klinke 
freonliker, mar ek kwetsberder. Dêrom 
prate froulju yn hege posysjes (tink oan 
Angela Merkel yn Dútslân) mei in lege 
stim.

Hoe sit it mei ús moaie 
Fryske aksint?
Der docht in Fries mei oan in programma 
op telefyzje en sadree’t dy begjint de 
praten, kinsto wol ûnder de bank dûke. 
Wat in aksint! Der binne genôch minsken 
dy’t sa’n aksint ôfleare. Mar stimcoaches 
riede dat ôf. Sa ferliest net allinnich dyn 
aksint, mar ek dyn persoanlikheid. Hup, 
ûnder dy bank wei!
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Marrit   
Myrka van der Wal

Justus   
Jeen Buitenga

Retze   
Poal Cairo

in searje fan omrop fryslan

Omrop Fryslân

justus bringt syn fakansje troch by syn omke en muoike op harren kampearbuorkerij by it bosk. as hy 

op in dei ferdwaalt yn it bosk, komt hy in ferwyldere man mei in wune tsjin. justus beslut de man, in 

eks-militer, te helpen. mar dat is net sa simpel... hy kriget te meitsjen mei ferskillende belangen en syn 

goeie bedoelingen rinne ut op in fule striid. bosk giet oer opgroeien, karren meitsjen,ferantwurdlikheid 

en ferealens. de searje is bedoeld foar de earste klassen fan it fuortset underwiis en is dit neijier te 

sjen op omropfryslan.nl. 

IT BOEK - Wês net bang
It boek ‘Wês net bang’ fertelt it wier barde 
ferhaal fan de 17-jierrige Lilan. Fanwege 
de oarloch yn har bertelân Syrië lit Lilan 
alles achter en besiket se nei Nederlân te 
kommen. Har reis as flechtling is net sûnder 
gefaar. As se dan ek noch alles dat se hat, 
har rêchtas en jild, ferliest, wurdt it wol hiel 
dreech om de reis fol te hâlden. 

DE SEARJE – Bosk
Justus bringt syn fakânsje troch by syn omke 
en muoike op harren kampearbuorkerij by it 
bosk. As hy op in dei ferdwaalt, komt hy in 
ferwyldere man mei in wûne tsjin. Justus 
beslút de man, in eks-militêr, te helpen. Mar 
dat is net sa simpel. Hy krijt te meitsjen mei 
ferskillende belangen. Syn goeie bedoelingen 
rinne út op in fûle striid.

Docht jim skoalle mei oan it projekt 

‘Flecht’? Dat is wol te hoopjen! It projekt 

bestiet nammentlik út in dramasearje en in 

splinternij boek mei audiofersy. Seis wiken 

lang wurkje oan twa superynteressante 

ferhalen. It boek giet oer Lilan, in 

flechtling út Syrië, en de searje giet oer 

Justus dy’t in eks-militêr helpe wol.

FLECHT

Tekst: A
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flecht, haadwurd, de, [flɛxt] flechten
Op de flecht gean, op ‘e flecht slaan
Gau fuortgean út eangst, foar de fijân flechtsje

flechtling, haadwurd, de, [flɛxtlɪŋ] flechtlingen
Ien dy’t op ’e flecht giet of is
Ien dy’t syn of har lân om politike of 
ekonomyske redenen ûntflechtsje moat

LêsNo - Flecht

LêsNo is in projekt foar earsteklassers. 

Ferline jier diene der mear as 3500 learlingen 

mei oan it projekt ‘De Koers’. Dit jier hat it 

projekt de namme ‘Flecht’. De lêsboeken 

en de searje binne fergees! Wow!

Wat seit dyn 
stim oer dy? 

Hast mar ien kâns om in earste yndruk te meitsjen. En dus steane 

we by in earste date of in wichtige ôfspraak in skoft foar de spegel. 

Marrr… it uterlik bepaalt mar foar 55% de earste yndruk. En dat 

watst seist is foar 7% bepalend. Dy oare 38% is foar dyn stim. 
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Trapesto deryn?
Tink eefkes werom oan dyn lêste oankeap. Wêrom hast dy kocht? 
Spile ien fan de knopkes in rol? Myn lêste oankeap: in pear 
sneakers. Ik kocht se om’t se hearlik sieten (genot), yn ‘e moade 
binne (groep) en foar de helte fan ‘e priis wiene (besparje). 

Wat wolsto it leafst yn it libben? Lokkich wêze. En dat jildt 
ek foar dyn mem, dyn broer, dyn omke, dyn freonen. Elk 
siket gelok. Dus wat belooft reklame ús? Gelok! Hoe’t se dat 
dogge? Dêr ha se ferskillende ‘knopkes’ foar. 

Genot
Minsken hâlde fan genietsjen. En dus keapje se swiete 
gebakjes, lekkere douchegels en hearlik sittende truien. De 
persoan yn ‘e reklame genietet dan ek altyd. Wolsto krekt 
sa fan it libben genietsje? Keapje it produkt!

Sûnens
Sadree’tst mislik bist of pine yn ‘e holle hast, fielst dy fuort 
minder gelokkich. Dêr spylje reklamemakkers op yn. Se 
jouwe dy it gefoel dat harren produkten sûn binne. En dus 
keapest se. 

Besparje
Wiesto ek sa wiis mei dyn ôfpriizge game? Sale! 50% 
koarting! Jou minsken it gefoel dat se mear foar minder 
krije, en se fiele harren eefkes hiel gelokkich. In hiel maklik 
knopke!

Gemak
Minsken binne eins lui. Wy wolle altyd sa min mooglik 
enerzjy fergrieme. Dus jou ús mar in robotmeaner, in 
ôfstânsbetsjinning, kant en klear iten … 

16

Groep 
Wer sa’n oerlangstme fan de minske: by in groep hearre. En dus keapje wy 
deselde dingen as de groep dêr’t wy by hearre wolle. Hat dyn freon in superhippe 
rêchtas? Dan soesto dy ek wol ha wolle. 

Feilichheid
Rûnom loert gefaar. Gelokkich is feilichheid te keap. En dus keapje dyn heit 
en mem brânmelders, sinnebrânoalje en fytshelmen. Fersekeringen warskôgje 
earst foar it gefaar en ferkeapje dêrnei harren produkt om de eangst te 
minderjen. Sa, fiele wy ús wer goed. 

Goed gewisse (geweten)
Hearlik, al dat genot en gemak, mar wy wolle ús ek graach in ‘goed minske’ fiele. 
En dus keapje wy biologysk fleis, in sunige auto en in T-shirt dat net makke is 
troch bern út Yndia. 

Better, moaier, flugger
‘No noch suniger!’, ‘Trije kear sa fluch!’, ‘Nijste ferzje!’ Wy binne gefoelich foar 
sokke slogans, want it is moai om it bêste fan it bêste te hawwen. En dus traapje 
wy deryn.

Yn ‘âlde’ reklames is it 

boadskip superdúdlik. 

Wolsto krekt sa gelokkich 

wurde as dizze persoan? 

Keapje! Dit! No! Soesto 

noait yntraapje. Dochs 

drukke de reklamemakkers 

fan no op presys deselde 

‘knopkes’. Priksto 

der trochhinne?

NIJ!

2.-

2.-
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Myn gesicht
De grutte ferrieder
Fertelt fuort wat der is
Seit presys wat ik fielde

Myn antlit
De fize ferklikker
As der wat is, hoecht
Dochs net elk dat te witten?

In pokerface
Wurkje ik dêrom oan
Sjocht net ien my yn 'e kaart
Hâldt emoasjes yn 'e hân

Myn pokerface
Sette ik dus ek op
Doe't ik lêst thúskaam
Mei in striemin rapport

'Wat is der?' frege mem
Hee, tocht ik, hoe kin dit?
Mar se koe it fuort al wer sjen
'Do lûkst oars noait sa'n gesicht'

Jouke Douwe de Vries
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Okee okee, se binne echt superstom. Mar dêrtroch ek hiel leuk. It is dan ek net foar neat in trend op moadegebiet. De foute krysttrui! Foar jonges én foar fammen binne der te gekke eksimplaren te finen. Lekkere waarme winter-truien mei breide krystfigueren, stjerren, kryst-beammen en sels lampkes! Superfleurich en perfekt om yn ’e krystsfear te kommen. Happy hohoho to you! 

Bisto sa’nien dy’t altyd te let is? Litst dyn freonen altyd wachtsje en krijst faak op ’e kop fan dosinten omdatst pas nei de bel de klasse yn kuierjen komst? Dan is dizze app wat foar dy! De TimesUpp app helpt dy om op tiid fan hûs te gean. Set al dyn ôfspraken yn de planner en de app jout in melding wannear’tst fuort moatst om op tiid te kommen. DE manier om NEA wer te let te kommen. Hiel fluch downloade dus! ;)

kommunikaasjeSA2017
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Virtual reality bril

Dyn kommunikaasjeskills en stress-

bestin dich heid wurde goed op ‘e proef steld mei 

dit superleuke spul, 30 Seconds! It perfekte spul 

om de kâlde, mar o sa gesellige desimber moanne 

troch te kommen. Hoe’t it wurket: do spilest yn 

teams. Ien fan jim besiket yn 30 sekonden safolle 

mooglik fan de 5 begripen op it kaartsje te 

omskriuwen. Hoe mear begripen dyn team riedt, 

hoe mear stappen ast dwaan meist op it spylboerd. 

De fraach is fansels wa’t as earste de finish berikt… 

In echte oanrieder! 

30 seconds 

www.gadgethouse.nl

Virtual reality, oftewol firtuele werklikheid, is DE 
trend fan no en fan de takomst. Do kenst se fêst wol, 
dy grutte brillen dy’tst opsette kinst en dy’t troch 3D 
bylden en lûd in libbensechte wrâld sjen litte. 
Supercool by it gamen bygelyks. Ien lyts minpuntsje, 
de brillen binne hiel djoer… Mar wy hawwe de 
oplossing! De Cardbord Virtual Reality Bril. Dy bril 
fan karton tearst yninoar, dêrnei triuwst dyn 
telefoan deryn. Dêrnei setst him op. Ast dan games 
spilest of in 3D film besjochst, waanst dy yn in 
folslein oare wrâld. Hoe cool!

Y
llustraasje: M

anita Postm
a

SA2017

Foute krysttrui

TimesUpp App

www.bol.com

www.modemusthaves.nl
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Nije game: Super Mario Run
Super Mario kinst no ek op de iPhone of iPad spylje. De splinternije 
game Super Mario Run is foar iOS 8. De game is earst fergees, mar 
dat is in demo. Dat sil dus wierskynlik foar ien of twa levels jilde. De 
folsleine game krijst pas ast tsien euro betellest. De game wurdt ek 
yn it Nederlânsk fertaald, dat is de earste kear foar in Mario-titel! 
Nintendo, de makker fan Super Mario, rjochtet him hieltyd mear op 
games foar mobyl en tablet. Super Mario Run wurdt letter ek foar 

Android útbrocht. Omdat it spultsje makke is troch game-gigant Nintendo, sil it wol in grutte hit wurde.

kykjes fan Hardwell
Robbert van de Corput, better bekend as dj Hardwell, hat in 
fotoboek fan syn libben makke: Hardwell 2 Years As One. Yn it boek 
steane splinternije kykjes fan de belangrykste mominten út syn 
karriêre. In Nederlânske fotograaf folge Hardwell twa jier lang 
neidat er útroppen waard ta bêste dj fan ’e wrâld. It boek hat foto’s 
fan grutte shows en de eigen clubjûnen yn Hakkasan Las Vegas en 
Ushuaïa Ibiza. Ek it priveelibben fan Hardwell is fêstlein.

Wii U wurdt net mear makke 
Nintendo hâldt op mei de produksje fan de Wii U-spulkompjûter. It is 
noch net bekend hoe lang it apparaat noch te keap wêze sil yn ’e winkels. 
Earder dit jier kundige Nintendo de Switch oan, in spulkompjûter dy’t de 
Wii U opfolgje sil. De Switch ferskynt yn maart en kin thús én ûnderweis 
brûkt wurde. Tagelyk mei de nije spulkompjûter lansearret Nintendo 
nije games fan Mario en Splatoon en in special edition fan Skyrim. 
Fansels alle trije foar de Switch. Moai, mar sneu foar de Wii U, R.I.P.!

Bruno Mars yn Ziggo Dome 
Hoppa! Bruno Mars komt nei Nederlân ta! Op 9 maaie 2017 treedt er op 
yn de Ziggo Dome yn Amsterdam. It konsert is ûnderdiel fan syn 24K 
Magic World Tour. Ein novimber kaam de 31-jierrige sjonger mei syn nije 
album 24K Magic. Grutte ferrassing wie dat in bekende aktrise te hearren 
wie op de plaat. Halle Berry komt foarby yn in voicemailberjocht yn it 
nûmer Calling All My Lovelies. De plaat hat njoggen nûmers. 24K Magic 
is de opfolger fan de megasuksesfolle plaat Unorthodox Jukebox út 2012. 

Film oer Sesamstraat 
Wy binne der allegearre mei grut wurden: Sesamstraat. 
Hasto ek tellen leard mei Bert en Ernie? Der komt no in 
film fan it superpopulêre berneprogramma. De bekende 
produsint Shawn Levy sil de film produsearje. ‘Wy wurkje 
no oan de film. It moat in fantasyrike en leuke bewurking 
wurde fan de tv-searje. De útdaging is om de film net 
allinne leuk te meitsjen foar bern, mar der ek humor yn te 
stopjen foar folwoeksenen.’ Sesamstraat is ien fan de 

âldste berne pro gramma’s. Yn Amearika ferskynde de earste ôflevering yn 1969, yn Nederlân yn 1976.


