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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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Nijs oer de stjerren 

Iishockeyers Marco en Dennis
Talint en topper

Lekker, ynsekten
 Fuort mei dy hamburger, wolkom ynsekten  
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Wat is it meast ûnsjogge bist?
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Besteane se no wol of net?
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De nijste gadgets en hypes

Fase 1: ûntkenning
Poëzy

F-terside
Oer games, muzyk en films

Hee LinKk-lêzers!
Wy ite tefolle fleis. De oplossing? Ynsekten ite! Dat is better foar dyn 
sûnens, mar ek foar de wrâld. Yn dizze LinKk fokusje wy op dy wrâld. 
Op de bisten en de natuer. Alderhande ûnderwerpen komme oan bod. 
Ynsekten ite, bisteftige skuon, it mystearje fan seemearminnen en de 
tûkste bisten. 

Genôch lêsfoer dus. Hooplik kin it dy wat boeie. Hast 
fragen of opmerkingen foar LinKk? Sykje kontakt mei ús! 
LinKk is te berikken fia Twitter, Facebook en Instagram. 
In protte lêswille! 

En euh, dy hamburger litst stean jûn, hin?  

Hoi! 
Marrit de Schiffart

Redaksje : Marrit de Schiffart
Cover : Tim Hoekstra Media
Opmaak : FryslânMedia
Druk : SMG Groep
Korreksjes : KonSEPt
Redaksje-adres : Cedin/Sintrum Meartaligens
  Lavendelheide 21 • 9202 PD Drachten
  T 088 0200 300 • E linkk@cedin.nl

Doch mei oan de Fryske 
Ferhalewedstryd Junior

In jildpriis en in publikaasje yn it Friesch Dagblad 
winne? Doch dan mei oan de junior edysje fan 
de Fryske Ferhalewedstryd. Betink in spannend, 
moai of grappich ferhaal by it tema Gjin styl?! en 
leverje it yn. Dyn ferhaal mei skreaun wêze yn 
ien fan de streektalen fan Fryslân. Bygelyks yn it 
Frysk, Biltsk, Stellingwerfsk of Snekers. Set boppe 
dyn ferhaal dyn namme, bertedatum, e-mailadres 
en telefoannûmer. In sjuery bepaalt de bêste trije 
ferhalen en dy geane der mei de jildpriis fan troch. 

•  Tema: Gjin Styl?!
• Maksimale oantal wurden: 775
•  Ynstjoere: foar 15 maart nei 

bestjoer@skriuwersboun.nl û.f.f. Ferhalewedstryd
•  Priisútrikking: 9 maaie yn Museum 

Dr8888 om 16.00 oere

Nûmer 4
jiergong 17
febrewaris 2017

Tútsjestikkers

Om’t it dizze moanne Falentyn is, is it tiid om de 

moaiste tútplakken yn Fryslân oan te wizen! Dêr kinst 

moai de spesjale Praat Mar Frysk ‘Tútsjestikkers‘ foar 

brûke. Plak se op de moaiste lokaasjes yn hiel Fryslân 

en lit sjen wêr’t de meast romantyske plakjes binne om 

te tútsjen! O ja, se binne ek noch ‘gleon’ in the dark!

De tútsjestikkers binne te bestellen yn de websjop fan 

de Afûk. 

1.  Aap – In aap kin games spylje én ferstiet soms wat 

minsken sizze.

2.  Dolfyn – Dolfinen prate mei-inoar fia kliklûden.

3.    Oaljefant – In oaljefant kin hiel goed ûnthâlde en wit 

dêrtroch altyd presys wêr’t er iten fine kin.

4.    Kraai – In kraai lit in nút op ’e dyk falle en wachtet oant 

der in auto oer hinne rydt en de skyl iepenbrekt.

5.   Baarch - Ast in baarch wat learst, ferleart er it noait wer.

It bêste fan Insta 

(@linkkmagazine)

Jild fertsjinje?!

Bisten binne net dom, 
dat witsto fansels al lang. 
Mar wa binne de tûksten 
ûnder de bisten?  

Tûkste bisten



Lûd, ljocht en byld: asto aanst yn 
’e bioskoop sitst om Spaak te sjen, 
sjochst letterlik nei it wurk fan Sjoukje 
Lezwijn, Gideon Post, Arjanna Dreijer 
en Klazina Westra. Foar de oplieding 
Audiovisuele Productie wurken sy mei 
de hiele klasse oan de film fan de Fryske 
regisseur Steven de Jong. Sa wie Gideon 
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Hoe stoer is it om dyn eigen film libbensgrut op it wite doek te sjen? 

Sjoukje, Gideon, Arjanna en Klazina sitte yn maart foaroan yn de bios 

as de film Spaak yn premjêre giet. De fjouwer studinten fan de Friese 

Poort yn Drachten wurken mei de hiele klasse oan dizze kaskreaker. 

kameraman, die Arjanna it lûd, Klazina 
it ljocht en wie Sjoukje assistinte fan de 
opnamelieder. ‘Ennnn, aksje!’

‘Clappe’ foar de kamera
Wa dreamt der net stikem fan om on 
set te stean mei akteurs lykas Tim 
Douwsma, Saskia Elise en Bas Muijs? 
Dochs wiene de fjouwer studinten net 
sa ûnder de yndruk fan al dy BN’ers. ‘Wy 
fûnen de technyk achter de skermen 
folle ynteressanter’, laket Sjoukje. 

‘Iksels woe hiel graach mear oer it 
‘clapboard’ witte. Dat is dat swarte 
boerd dêr’t de opnamelieder mei wurket. 
By elke nije sêne wurdt dêr mei ‘clapt’ 
foar de kamera. Dat liket simpel, mar 
der sit noch in hiele technyk achter mei 
tiidskoades foar lûd en byld. Prachtich 
om dat op de set te learen.’

‘Ik heb al een aantal scènes mogen 
zien en het ziet er erg vet uit’

Machtich ynteressant
Ek Klazina Westra seach har eagen 
út. ‘Ik fûn it machtich ynteressant 
om te sjen hoe’t alles wurket. Ik wie 
ljochtassistinte, mar ik ha ek in hiel 
soad oppikt fan it kamerawurk en it 
lûd. Wy hiene in bus fol mei allegearre 
materialen. Doe’t wy efkes neat te 
dwaan hienen, lei de ljochtman my út 
wat der allegearre yn dy bus siet. Ljocht, 
lûd, GoPro’s, drones en kamera’s fan in 
pear ton. Dizze praktykopdracht wie 
superynteressant!’

Sky high filmje
Gideon Post hie as twadde kameraman 
in wichtige rol. ‘Alle scènes worden met 
twee camera’s gedraaid. Het ene shot 
wat wijder, de andere wat closer’, leit er 
út. ‘Ik heb al een aantal scènes mogen 
zien en het ziet er erg vet uit.’ Njonken 
de gewoane kamera bestjoerde Gideon 
ek de drone om bylden fan boppe ôf 
te meitsjen. ‘Ik kreeg heel precieze 
aanwijzingen hoe ik de scène moest 
filmen. Maar dat is nog best lastig, 
want je moet zowel de drone in de gaten 
houden als kijken naar de beelden die 
je schiet. Ik ben heel benieuwd hoe de 
drone-scènes zijn geworden.’

By BN’ers ûnder it shirt
Ek Arjanna Dreijer hat no al sin oan 
de premjêre fan de film. Sy die it lûd 
en stie sadwaande wol hiel ticht op de 
BN’ers. ‘Wy wurken mei in lûdsangel 
en mei lûdsstjoerderkes’, fertelt se. 

De film Spaak giet oer Luuk, spile troch 
Tim Douwsma. Luuk is in talintfol 
hurdfytser, mar besiket mei selsmakke 
drugs in soad jild te fertsjinjen. Dat rint 
út op in spannend aventoer, wêryn’t er 
op ’e flecht is foar de plysje. De film is 
fan maart 2017 ôf te sjen yn ’e bioskoop.

Bekende lokaasjes
Ast aanst yn ’e bios sitst, komst fêst in 
hiel soad bekende lokaasjes tsjin. De 
film Spaak waard nammentlik foar in 
grut part opnaam yn Fryslân. Kinsto de 
folgjende plakken herkenne?

-  De âlde finzenis De Blokhuispoort 
 yn Ljouwert
- In filla yn Eastermar
- In diskoteek yn Snits 
- In hûs op It Hearrenfean
- Museum Belvédère op It Hearrenfean
- In fytsewinkel yn Akkrum
- NHL Hogeschool yn Ljouwert
- De Ljouwerter binnenstêd

On set by
‘Dy stjoerderkes moast ik by de spilers 
opspjeldzje en besykje om se te ferstopjen 
yn ’e klean. Ik siet dus geregeld by BN’ers 
ûnder it shirt. Myn freondinnen wiene 
jaloersk doe’t ik dat fertelde’, laket se. 

de film Spaak 
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Tekst: Froukje Sijtsm
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Maurits Cornelis Escher

Wa wie dat?

Bynamme  : Maukie of Mauk
Libbe 

: 1898-1972Berop 
:  keunstnerTalint 
:  makket it ûnmoog-like mooglik Opfallend :  hy wie linkshandich 

Op de linker side sjochst twa tekeningen 

fan M.C. Escher. Hy makke geheimsinnige 

keunst en waard dêr wrâldferneamd mei.

Gjin stjer op skoalle
Dizze wrâldferneamde Fries hat net hiel lang yn Fryslân 
wenne. Maurits Cornelis Escher groeit mei syn broers op 
yn Ljouwert, mar as er fiif jier is ferhúzje se nei Arnhem. 
De jonges krije in brede opfieding foar dy tiid. Sa leare 
se timmerjen, pianospyljen en ek meie se faak troch de 

stjerrekiker fan harren heit nei it hielal sjen.

Maurits wol 

keunstner wurde
Maurits fynt tekenjen en skilderjen it alder-
leukste. Folle leuker as de fakken op skoalle. Hy 

bliuwt twa kear sitten en hellet minne sifers. 
Syn heit wol graach dat Maurits arsjitekt 
wurdt, mar hy kin syn heit úteinlik 
oertsjûgje dat hy grafysk keunstner wurde 
wol. Gelokkich fynt syn heit it goed!

Unmooglike keunst
Escher wurdt bekend oer de hiele wrâld troch 

syn mysterieuze keunst. Ast goed sjochst nei 
syn tekeningen, dan wurdst op in dwaalspoar 
set. Ast de tiid nimst, dan ûntdekst dat saken 
feroarje, spegelje of dochs net binne wat se 
lykje. Minsken oer de hiele wrâld binne ûnder de 
yndruk fan de keunst fan Escher. Hy set de wrâld 

oars del as hoe’t ús each it sjocht.

Yn it keunstwurk 
‘Relativi teit’ rinne 

minsken allegear 
treppen op en del. 

Mar ast sjochst wêr’t 
se hinne rinne, dan 
blykt dat hielendal 

net te kinnen. 

Sjoch ris nei dit 
keunstwurk, wat 

sjochsto? Fûgels… 
nee, fisken? Huh, 

of dochs fûgels? 

master fan it 

mystearje? 
master fan it 

mystearje? 

M.C. Escher: M.C. Escher:  

Wolsto Escher syn keunstwurken in kear mei eigen eagen 

sjen? Bring dan in besite oan it Eschermuseum yn Den 

Haag. Yn Ljouwert fynst trouwens oan de bûtenmuorre fan 

keramykmuseum it Princessehof ek in keunstwurk fan Escher.



Koart ferhaalKoart ferhaal

de kontoeren fan in fotoke, mar wa’t derop stiet kin se net 
goed sjen. De man freget Hanna fan alles, oer skoalle, oer har 
freondinnen en wat se letter wurde wol. Yn ’e fierte ljochtet de 
stêd al, se moatte gewoan hieltyd rjochttroch. Hanna fertelt 
oan ien tried wei en begjint har krekt wat noflik te fielen, 
as de man ynienen rjochtsôf giet. Hanna skrikt har wyld en 
ropt: ‘Ho, hjir moat ik net hinne. Wy moatte rjochttroch, nei 
de stêd. Ho!’ Mar de man jout flink gas en seit neat werom. 
Hy sjocht stiif foar him út en rydt sa mei Hanna it tsjuster yn.

Hanna rekket alhiel yn panyk. Se wol derút, se wol har 
heit of mem belje, se wol nei hûs. Mar har tas leit op ’e 
achterbank, dêr kin se sa net by. Hanna is deabenaud. 
Wat wol dy fint, tinkt se. Temûk sjocht se om har hinne. 
De doar sit net op slot. As de man aanst remje moat, dan 
moat se derút, hoe dan ek. In hiel ein fierder nimt de man 
ynienen gas werom foar in skerpe bocht. ‘No’, tinkt Hanna. 
Se triuwt de doar iepen en lit har sa nei bûten ta falle. Mei 
in klap komt se yn ’e berm telâne, rôlet noch in ein troch 
en leit dan stil. Alles docht har sear. Bin ik dea? tinkt se. 

Mar dan heart se de auto, hy swaait in eintsje fierderop en 
rydt op har ta. Hanna giet oerein, der is neat stikken mar 
se kin amper stean fan skrik en al hielendal net fuortdrave. 
Se giet wer sitten en wachtet mar ôf… It gers fielt koel.

De auto stoppet deun by har en de man stapt út. ‘Wat diesto 
no?’, freget er skrokken. Hanna begjint te gûlen. ‘Ik bin sa 
bang,’ seit se, ’en ik wol nei hûs.’ Se leit har holle foaroer 
op ’e knibbels. De man giet njonken har yn it gers sitten. 
‘Stil mar’, seit er freonlik. ‘Ik doch dy gjin kwea. Ik woe 
inkeld noch wat langer… en it wie krekt as... it is noch mar 
twa jier lyn… Sjoch.’ Hanna sjocht nei de lytse foto yn ’e 
hân fan de man. Dy fan it dashboard. Mei krekt sa’n blond 
famke derop as sysels. ‘Se is der net mear’, seit de man.

Hanna krijt har tas út ’e auto en bellet har heit; se 
wol nei hûs. Bang is se net mear want se begrypt 
de man no, mar opnij ynstappe slagget har net. 
Tegearre wachtsje se op Hanna har heit. 

Moai! Yn it make-up spegeltsje sjocht Hanna harsels oan mei 
in pear prachtige smokey eyes. Se hat hast in oere dwaande 
west mei har eagen, as se no nóch gjin yndruk makket... 
Hanna sil jûn nei in feest. In spannend feest, want Herman 
komt ek en Hanna fynt Herman geweldich. Syn donker hier 
krollet sa moai om syn earen... Se gniist efkes yn harsels, 
Herman soe ris witte moatte dat se oan syn earen tinkt… 
Even sjocht se ek noch yn ’e grutte spegel, har hiele outfit 
kloppet. Strak spikerbroekje, hege hakken, it nije learen jaske, 
sels betelle fan har bybaantsje, en de blauwe sjaal dêr’t har 
hier noch blonder troch liket. Se moat avesearje sjocht se, oer 
in kertierke giet har bus al. ‘Heit,’ ropt se om ’e hoeke fan ’e 
doar, ‘ik moat no gau fuort! Ik kom mei de lêste bus wer thús 
en oars ryd ik mei Jetske har mem mei. Hoi!’ Fuort is Hanna.

Shit, te let, sjocht se efkes letter. De bus rydt krekt by 
de halte wei. As se no in oere wachtet op de folgjende, is 
Herman miskien al wer fuort. Der sit mar ien ding op: lifte. 

Dat mei absolút net fan har âlden, mar no kin it wier net 
oars. Se wol beslist nei it feest, se wol Herman sjen…

Hanna stiet yn it tsjuster by de dyk en docht de tomme 
omheech. De ljochten fan ’e auto’s glide oer har hinne. 
Hanna wit suver net wat se leaver wol, dat der ien foar 
har stilhâldt of dat se trochride. Samar by in frjemd yn 
’e auto stappe… dat hat se noch noait dien. Dan stoppet 
der in grutte auto en swaait it portier al foar har iepen. 
Hanna rint der mei in bûnzjend hert op ta en hopet dat 
der in jonge frou achter it stjoer sit, mar in man fan in 
jier as fyftich sjocht har freonlik oan. Sil se mei, sil se net 
mei? Hanna tinkt oan de swarte kroltsjes fan Herman. 
‘Ik moat nei de stêd’, seit se dan. ‘Dat treft, ik ek,’ seit de 
man, ‘stap mar yn en smyt dyn tas mar op ’e achterbank.’

De man moat nei in gearkomste ta, seit er. Hy rûkt sterk nei 
aftershave en is kreas yn it pak. Op it dashboard sjocht Hanna 
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Max oerstjoer?
It hâldt de showbiz behoarlik dwaande. Is F1-autokoereur Max Verstappen fereale? Neffens 
it  roddelsirkwy hat hy syn each falle litten op in 21-jierrige hockeyster. Maxime Pourquié út 
Rotterdam liet Max syn hert sels sa hurd klopje, dat hy har foar âld en nij mei in helikopter 
ophelje litten hat, sadat se mei de jierwiksel tegearre wêze koene yn syn appartemint yn 
Monaco.

Kanye West knapt op
Kanye West waard ein novimber opnommen yn it sikehûs mei 
útputtingsferskynsels. Hy moast syn Saint Pablo Tour ôfbrekke 
en absolute rêst nimme. Mar gelokkich, hy fielt him ûndertusken 
wer wat better en skynt sels alwer oan it wurk te wêzen. Achter de 
skermen, dat wol. De rapper besiket no earst foaral in goede heit 
te wêzen en in protte tiid mei syn gesin troch te bringen. De man 
fan Kim Kardashian treedt dus noch net op ’e foargrûn. Anonime 

boarnen sizze dat it stapke foar stapke wol better giet mei 
West. Moai!   

Lokwinske mem Doutzen
Aaah, sa leaf, wat Doutzen Kroes op Instagram set foar de sechsde jierdei fan 
har soantsje Phyllon: ‘Wy binne der altyd foar dy en stypje dy yn alles watst 
dochst. Wês dysels, geweldige lytse man! We binne grutsk op dy en binne der 
fan oertsjûge datst de goede beslissings yn dyn libben makkest. Seis jier lyn 
makkesto my mem... in grutske mem, troch dy.’ 
It berjocht krige mear as 80.000 likes en hûnderten lokwinsken út de hiele 
wrâld... en Fryslân!

Staazjerinne yn… Hollywood
Wat soesto dwaan wolle ast klear bist mei de middelbere skoalle? 
Studearje, reizgje of miskien wol in ‘gap year’. Malia, de âldste dochter fan 
eks-presidint Barack Obama, wit it wol. In pear moannen lyn helle se har 
diploma en foar’t se nei Harvard (de wrâldferneamde universiteit bekend 
fan in soad Amerikaanske teen films) giet, sil Malia staazjerinne yn… jawol, 
Hollywood! Dizze moanne begjint se by it bedriuw dat de films The Artist, 
The King’s Speech en Lion makke. It is trouwens net Malia har earste 
staazje yn Hollywood. Earder rûn se mei op de set fan de Amerikaanske 
searje Girls en wie se produksje-assisint by de dramasearje Extant. Net gek 
foar in famke fan 18!

Eigen kafee
Ed Sheeran pakt it grut oan! 
De Britske singer-songwriter 
hie earder in bar yn syn hûs, 
mar sûnt koart hat er in 
eigen pub neist syn wenning. 
Bysûnder: dat kafee is allinnich 
te berikken fia in ûndergrûnske 
tunnel. Dat fertelt de sjonger yn 
in radioshow. ‘Dy tunnel kinst 
ôfslute en dat is hiel handich, 
want as ik aanst in feestje 
jou, dan kin gjinien myn hûs 
ynkomme en dêr dingen stikken 
smite.’ Fan dyn freonen moatst 
it mar hawwe ;)

Nikkie Plessen strikt topmodel
Kenst har? Kate Moss? Dat is in Britsk topmodel. Se is in âlder model, want ‘al’ 
42 jier. Se stiet al hiel lang oan ’e top, want se hat al sûnt de jierren tachtich 
in dyk fan in karriêre. Koartlyn makke Nikkie Plessen bekend dat La Moss it 
ynternasjonale gesicht fan har moadebedriuw Nikkie wurdt. Se krijt ek in eigen 
kleanline by Nikkie. Plessen is supergrutsk dat se in grutte namme as Kate Moss 
ynhelle hat. Moss hat altyd in foarbyld foar har west.

Snapchatte mei in sinnebril
Hy is noch net yn Europa te keap, mar yn Amearika kinst him 
mei wat muoite wol oanskaffe: de Snapchat sinnebril! Mei de 
bril kinst yn ’e boppehoeke fan de bril op in knopke drukke 
en sa bewarje watsto mei dyn eagen sjochst. Hartstikke 
leuk, mar dochs ropt it ek fragen op. Want hoe sit it mei dyn 
privacy ast samar ‘snapt’ wurde kinst? Ynkoarten sille de 
earste stjerren wol opdûke mei sa’n bril op. Wa wit wurdt dit 
de nijste raazje fan 2017! 
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Talint en topper 

Dennis wennet op It Hearrenfean en 
kaam as 6-jierrich jonkje fia in 
klassegenoat by in iishockeytraining 
telâne. ‘Via de schaatsklas heb ik daarna 
eigenlijk het normale traject gevolgd. 
Bijzonder was dat ik na één jaar U14 

(onder 14 jaar) gelijk 
door mocht naar U17.’ 
Op 18 septim ber 2015 
spile Dennis syn earste 
offisjele wedstriid yn it 
earste team fan de 
Flyers. Undertusken hat 
er mei syn team alwer 
twa kear de beker wûn. 
‘Maar dat was als vierde 
lijn-speler,’ fertelt Den-
nis. ‘Ik wil in de 
toekomst een belang-

rijke speler worden en bij de eerste twee 
lijnen komen.’

Topkarriêre
Marco Postma út Ljouwert is sa’n 
topspiler by de Flyers. Hy begûn te 
reedriden doe’t er fjouwer jier wie. ‘Het 
was een hele strenge winter en ik zag 
iedereen buiten schaatsen. Dat wilde ik 
ook en ik schaatste gelijk weg.’ De kar 
foar iishockey wie gau makke. ‘Ik houd 
van teamsporten en op het ijs kom je 
dan bij ijshockey uit.’ In goede kar, want 
Marco hat in fantastyske karriêre! 
Fjouwer kear bekerwinst (mei Nijmegen, 
Den Haag en It Hearrenfean), twa kear 
lânskampioen (mei Nijmegen en Den 
Haag) en hast njoggentich wedstriden 
foar it Nederlânks team.

De iishockeyers fan 

de UNIS Flyers fan It 

Hearrenfean wûnen 

de bekerfinale. De 

krêft fan it team is 

ûnder oaren de miks 

fan jong en âld. Yn dit 

sportportret fan LinKk 

in ynterview mei talint 

Dennis Sikma (18), 

en ‘man of the match’ 

Marco Postma (33).

Tsien oeren traine
Dennis stiet noch oan it begjin fan syn 
karriêre en leart in soad fan syn 
teamgenoaten. ‘Marco is ook mijn 
trainer bij RTC Lionhearts Icehockey 
Academy (Opleidingscentrum Noord 
Nederland), dus met hem praat ik 
regelmatig over ijshockey en de keuzes 
die hij in zijn carrière heeft gemaakt.’ 
Dennis traint njoggen oant tsien kear yn 
’e wike. Fjouwer kear by RTC en de oare 
trainingen by de club. Marco: ‘In de 
winter trainen we alleen op het ijs en in 

de zomer ook in de gymnastiekzaal van 
het Abe Lenstra Stadion. Bij RTC geven 
wij jongens zoals Dennis de nodige tools, 
zodat zij weten welke oefeningen ze in 
de sportschool moeten doen en hoe ze 
die moeten doen. Dennis moet 
langzaamaan zijn plaats in het team 

opeisen en het vertrouwen van de coach 
zien te winnen.’

Bûtenlânske teamgenoaten
Dennis en Marco binne allebeide forward 
(oanfaller). Marco fynt dat Dennis de 
lêste jierren absolút groeid is as 

iishockeyer. ‘In het tweede team is hij de 
beste en dus moet hij nu bij ons in het 
eerste team spelen. Ik hoop dat hij meer 
speeltijd gaat krijgen, want dat is 
belangrijk.’ Spylje mei bettere spilers 
makket dy better. Sels spile Marco altyd 
mei in protte bûtenlânske spilers. ‘Die 
zeiden: “Als je de puck hebt, zo snel 
mogelijk aan mij geven.” Dat is nu niet 
meer zo.’ Yn Nederlân meist no noch 
mar twa bûtenlânske spilers per team 
hawwe. Sa koe de begrutting fan de 
teams omleech. Dêrtroch kinne mear 
teams én mear Nederlânske spilers 
meidwaan. Marco: ‘Pas na een aantal 
jaren kunnen we zien hoe we ervoor 
staan als ijshockeyland.’

Dennis sit yn syn eksamenjier 6 VWO 
(OSG Sevenwolden Fedde Schurer). 
‘School is belangrijk, dus ik zie mezelf 
niet snel voor ijshockey naar het 
buitenland gaan. Ik weet nog niet wat, 
maar als ik na het VWO mijn 
ontbrekende vakken natuurkunde en 
M&O heb aangevuld, wil ik gaan 
studeren. De vraag is of ik dan bij 
Heerenveen kan blijven spelen.’ Krekt 
lykas syn trainer en teamgenoat Marco 
wol Dennis wol graach aktyf bliuwe 
binnen it iishockey.  

Iishockeyers Marco en Dennis

De prestaasjes fan Marco en Dennis 

folgje? Sjoch op unisflyers.nl.

Huh, iishockey?!
In iishockeyteam bestiet út in goalie en fiif spilers: 
twa ferdigeners en trije oanfallers. In wedstriid is hiel 
yntinsyf, dêrom wurdt der faak wiksele. Op it 
heechste nivo hawwe teams fjouwer oanfals- en trije 
ferdigeningslinen. De topspilers steane gewoanwei yn 
de earste of de twadde line. 

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
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Dennismarco

12 13



14 15

Wa’t yn Kolombia nei de bioskoop giet, bestelt gjin popcorn 

mar frituerde eamelers (mieren). It is dêr hiel gewoan om 

ynsekten te iten. Der wurdt sein dat wy hjir ek mear ynsekten 

ite moatte. En minder fleis. Wêrom? Om’t it sûn is en better 

foar de wrâld. Dus fuort mei dy hamburger, wolkom ynsekten!  

14

Lekker ite!
Bist nijsgjirrich wurden hoe’t in ynsekt 
smakket? Ast wolst kinst se priuwe, 
want yn de gruttere supermerken 
ferkeapje se al sprinkhoannen, krobben 
en moalwjirms. En foar de lêzers dy’t 
tinke: Ynsekten ite? Echt net! Ehm… 
de kâns is grut datsto noch net sa lang 
lyn ynsekten iten hast. Want witsto 
hoe’t dy lekkere rôze koeken en Fristi 
sa’n prachtige rôze kleur krije? Troch 
de skyldlús! Dy wurde dêr spesjaal foar 
kweekt. 

Hjir yn de Westerske kultuer fine wy 
ynsekten ûngedierte. Se kribelje, se bite 
en falle ús lestich mei dat ferfelende 
gûnzjen. Se sjogge der ek nochris goar 
út, mei dy hierrige poatsjes en frjemde 
eachjes. Dy bistjes hearre net yn ’e hûs. 
En al hielendal net yn ’e keuken. Bah! 

Kultuer
Dêr tinke minsken yn tropyske lannen 
yn Azië of Súd-Amearika hiel oars oer…
Yn in Kolombiaanske bios is it dus 
hiel normaal om frituerde eamelers 
te bestellen. It lekkerste iten fan de 
Japanske keizer is rys mei ealjebijen 
(wespen). En yn Tailân binne seane 
sprinkhoannen in populêr hapke.

Fleisferfanger
It iten fan ynsekten is hiel sûn. Der 
sitte in protte fiedingsstoffen yn, 
lykas fitaminen en aaiwiten. It iten fan 
ynsekten is ek hiel duorsum. Do kinst 
better ynsekten ite as in stik fleis. Dit 
binne de belangrykste foardielen:

Romte
It fokken fan kij, bargen en hinnen 

nimt in soad romte yn. De megastâlen 
fan tsjintwurdich binne enoarm. Al dy 
bisten moatte ek iten ha, bygelyks gers 
en mais. It ferbouwen fan al dat iten nimt 

ek in soad romte. Hjir yn it Westen is 
dêr noch wol plak foar, mar yn Yndia en 
Sina is amper plak foar bisten. Ynsekten 
binne mar lyts, dy nimme folle minder 
romte yn. Hoefolle sprinkhoannen 
soene der yn ien kowestâl passe?

 Effisjint
Foar 1 kilo kowefleis is 10 kilo 

feefoer nedich. Foar 1 kilo rûpkes is mar 
3 kilo blêden nedich. Boppedat kinsto 
de measte ynsekten hielendal opite. 
Allinne fan de sprinkhoanne smytsto de 
wjukken (vleugels) en de poatsjes fuort. 
Fan in ko bliuwt folle mear ‘restôffal’ 
oer, lykas de skonken. Dêr dogge wy 
neat mei, skande dus.

 Miljeu
Al dat fee yt net allinne in protte, 

se skite en pisje it ek wer út! Yn dong 
(mest) sitte in soad skealike stoffen. 
Dy ferdwine yn ’e grûn, mar ek yn ’e 

loft. Do hast fêst wolris heard fan it 
broeikaseffekt. Wat is tinksto skealiker 
foar it miljeu: de útlitgassen fan in auto 
of de stront fan in ko? Dat lêste! 

Dierfreonlik
Der binne in soad minsken dy’t 

gjin fleis ite. Dy binne fegetarysk om’t se 
it sneu fine foar de bisten. It deameitsjen 
fan ynsekten giet in stik dierfreonliker 
as in ko. Sadree’t de ynsektekweker de 
temperatuer leger docht, falle de bistjes 
yn in wintersliep. Dêrnei wurdt it noch 
kâlder en dan befrieze de ynsekten. In 
‘freonlike’ dea. 

Tekst: Jerûn D
reves

Lekker, 
ynsekten



Hee lilkert!
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Der binne in hiele soad 

skattige bisten, mar ek 

in hiel soad lilke. Wat is 

it meast ûnsjogge bist 

op ierde? Dy fraach leine 

wy foar oan learlingen 

fan Sevenwolden op 

It Hearrenfean.  

Mata mata
Jelle Steenstra - De Knipe
Mata mata, oftewol kill kill, is in skyldpod mei in brede lange 
platte nekke mei in hiel soad wratten. Dêr kin er him goed mei 

kamûflearje. Op syn skyld hat er trije aaklike bulten, 
allinne dy sjochst faak net omdat se ûnder de algen 

sitte. Hy yt allinne mar fleis en fisk. Hy bliuwt 
hast altyd ûnder wetter, dêr‘t er ek oer de boaiem 

rint. Hij is nachts faak aktyf. Ik fyn dat hy hiel 
ûnsjoch is mei al dy bulten en wratten en dy 
aaklike nekke.

Naaktslakken
Marieke Smeltink - Sint Nyk
Naaktslakken binne echt hiel 
ûnsjoch. Slakken binne ek net 
moai, mar naaktslakken binne 
noch folle lilker. Se binne grut, 
dik en glibberich. Se komme yn ’e 
simmer foar ‘t ljocht, as it tsjuster 
is. Gean dus om in oere as tsien 
jûns net nei bûten, dan leit de tún 
fol mei naaktslakken! Se binne ek 
altyd by ús kninen yn it kninehok. 
Elke moarn helje wy se derút, 
mar se komme altyd wer. Bêste 
naaktslakken, kinne jim dizze 
simmer weibliuwe?

Bleate molrôt
Mette Lycklama à Nijeholt - Oranjewâld 
In bleate molrôt is ien fan de ûnsjochste bisten 
op ierde. De namme seit it al: se binne hielendal 
neaken en dat is echt net moai. Se hawwe 
fjouwer lange giele tosken. De lytse earen en 
eagen binne hast net te sjen troch de rimpels. 
It bist is folle lytser as in normale rôt, en folle 
ûnsjogger. Ik ha gelokkich noait ien yn it echt 
sjoen, mar ik wol dat ek net. Se wenje ûnder 
it gers op de Afrikaanske savanne. Feitsje: 
neaken molrotten kinne like hurd foarút as 
achterút rinne.

Blobfisk
Jelmer Hoekstra – Langsweagen
De blobfisk is in bist dat yn de grutte 
oseaan libbet, foar de kust fan 
Austraalje. Miskien datsto dêr hinne 
giest op fakânsje, mar oars is de kâns 
lyts datsto in hertoanfal krigest troch 
dit ûnkreaze bist. It helpt ek dat hy libbet 
op 600 oant 1200 meter djipte. Syn liif 
bestiet foar in grut part út sjelatine. 
Hoechst dy wer gjin soargen te meitsjen, 
want ik tink net dat de sjelatine dy’t wy 
ite fan de blobfisk komt. In blobfisk hat 
gjin bonken. Hy sjocht der wierskynlik 
sa aaklik út om’t hy sa djip libbet en gjin 
bonken hat. Troch de grutte druk op 
dy djipte soene de bonken hiel simpel 
gewoan stikken gean. 

Noasaap 
Freke de Lange - Haskerhoarne
It meast ûnsjogge bist op ierde... Wêr moat ik ris begjinne? Dat 
binne der in hiele protte. Ik bedoel, gjinien is perfekt, mar der 
binne bisten… Nim de bleate molrôt. Dat is in soarte fan hamster 
mei grutte tosken en, sa’t de namme al seit, folslein neaken! Of de 
noasaap, dat is ek net ‘moeders mooiste’ om it sa mar te sizzen. Sa’n 
grut slongelich liif en in noas as in sloppe hotdog. It sjocht der net út! 
Fansels hat mem ierde ek moaie bisten makke. Bygelyks panda’s. 
Of koala’s, dy fyn ik ek sa skattich. Mar, litte wy earlik wêze, 
by guon bisten hat sy har der wat maklik fan ôf makke.

It seemearminnemystearjeIt seemearminnemystearje

Wêr en wannear?

Besteane se?

hoe is dat te ferklearjen?

Doe’t 

Columbus yn 1492 op 

wei wie om Amearika te ûntdekken, skreau 

er alle dagen yn syn deiboek. Op 9 jannewaris 

fan dat jier skreau er dat der trije seemearminnen 

foar syn skip swommen. Wat moat dat in moai gesicht 

west ha! Of hie er in klap fan ’e gyk hân? LinKk 

lost it seemearminnemystearje op!

Wêr en wannear?
Der wurdt foar it earst oer seemearminnen 

skreaun yn de Grykske tiid (800 jier foar Kristus). It 
soene meunsters wêze. Moaie meunsters, mar dochs. As in 

seemearmin begûn te sjongen, dan sloegen de skippen op ’e rotsen. 
Se ha hiel wat seebonken it libben koste! Seemearminnen wiene doe 
heal minske, heal fûgel. Teminsten, dat tochten de minsken. Yn de 
midsiuwen tochten se dêr hiel oars oer, doe hiene seemearminnen 

neffens de ferhalen in sturt mei skobben as in fisk. Prachtige, 
gefaarlike froulju mei in sturt as in fisk. Yn Nederlân skynt 

yn 1400 by it trochbrekken fan in dyk in seemearmin 
fûn te wêzen. Se neame har it griene seewiif 

fan Edam.

Besteane se?
Yn ’e tiid fan Columbus wiene der noch gjin foto’s. 

De ferhalen oer seemearminnen giene oer fan buorman nei 
buorman of fan mem op dochter. Do witst fansels wol hoe’t dat 

giet… Earst hie ús griene seewiif noch gjin sturt, mar in skoft letter 
wol en noch letter koe se sels húshâldlik wurk dwaan… Yn 1800 

ferklearje wittenskippers dat seemearminnen net besteane. 
Dochs bliuwt it bysûnder dat in fantasybist (of minske) 

der yn ’e hollen fan minsken oer de hiele wrâld 
itselde útseach.

Hoe is dat te ferklearjen?
Wittenskippers tinke dat Columbus en de oaren eins in 

seeko seagen. Dat is nochris in antyklimaks hin?! In seeko is net it 
alderelegantste bist fan de see, sis mar. Yn Yndia wurde seekij ‘doejong’ 

neamd. Dat betsjut ‘dame fan de see’. Ek al kinne dizze froulju wol 600 kilo swier 
en 4 meter lang wurde, se kinne - mei wat mist - foar in seemearmin oansjoen 
wurde. Sa ha se hiele grutte boarstspieren en se kinne it liif boppe it wetter 

úttille. Se ha foarpoaten mei fiif bonkjes en in sturt lykas in seemearmin.

Columbus skreau der yn syn deiboek al by dat de seemearmin him 
wat ôffoel. Se wiene minder moai en ek wat manliker as yn 

syn fantasy...
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Lûk dy neat oan fan al dat guod
natuerrampen en kealslein oerwâld
dat is allegear noch sa fier fuort

Jaan oan de kollekte doch ik net te bot
stel dat ik der in skuld oan oerhâld
lûk dy neat oan fan al dat guod

It giet dreech mei de wetterskyldpod
it lot fan de iisbearen lit my kâld
dat is allegear noch sa fier fuort

Grûn fersmoarget troch in dongoerskot
plofhinnen wurde net al te âld
lûk dy neat oan fan al dat guod

Tink net dat ik fossile branje boycot
ik bin mear ien fan gemak en ienfâld 
dat is allegear noch sa fier fuort

Tink net dat ik fossile branje boycot
ik bin mear ien fan gemak en ienfâld 
dat is allegear noch sa fier fuort

Meitsje wy sa net alles kapot
ferniele wy net ús moaie wrâld?
Lûk dy neat oan fan al dat guod
dat is allegear noch sa fier fuort

Sigrid Kingma

fase 1: ûntkenning
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Oer robots sprutsen, wat tinkst fan in ‘social robot pet’? Net foar dysels, mar foar dyn húsdier. It is in robot dy’t dyn bist selskip hâldt as der gjinien thús is. Hy praat tsjin dyn húsdier en soarget foar gesellichheid. Krekt salang oant der wer ien thúskomt. Sa hoecht dyn húsdier noait mear allinne te wêzen.

Bisten en natuerSA2017

Tekst en byld: Elm
a de Jonge
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Sosjale media foar dyn húsdier

Bisto ek gek op Jurassic Park? Of hast altyd alris 

in echte dinosaurus yn it ’echt’ sjen wollen? Dat 

kin! Yn Japan kinst ynkoarten nammentlik de 

grutste robot-dino’s fan ’e wrâld sjen. Guon binne 

wol acht meter heech! Se lykje presys op de 

meunsters út Jurassic Park en bewege en raze 

libbensecht. Se wolle yn Japan úteinlik in park 

iepenje dêr’tst de dino’s yn it echt rinnen sjochst. 

Noch eefkes geduld, mar cool wurdt it seker! 

Grumpy Cat, wa ken him net? It is ien fan de 
húsdieren mei in eigen sosjale media akkount. Sokke 
bisten binne der noch folle mear, want dat is 
hartstikke hip! Hieltyd mear baaskes meitsje in 
akkount foar harren meast favorite bist oan. En net 
allinne foar de fun… Grumpy Cat hat syn baaske 
ûndertusken al sa’n 80 miljoen (!) euro besoarge! 
Liket it dy ek leuk om fan dyn húsdier in echte 
celebrity te meitsjen? Meitsje in akkount foar him/
har oan en diel de leukste, grappichste en moaiste 
foto’s mei de rest fan ’e wrâld. 

Y
llustraaje: M

anita en Sylvana Postm
a

SA2017

www.gadgethouse.nl

Social robot pet

Jurassic Park yn it echt

In bytsje ‘sjoch-my-ris’, mar foaral ek hiel cool. Bisteftige skuon! Gave sneakers mei in bisteprint. Dizze eyecatchers meitsje dyn outfit hielendal ôf en binne foar famkes én jonges in echte musthave dit seizoen. Doarsto it oan?

Bisteftige skuon

Froulju! Dit aapke is net allinne superskattich, hy (of sy) blaast ek nochris dyn neils drûch! Jou him wat banaantsjes en dyn krekt lakte neils binne samar ready to go. Hoe leuk en handich! 

Neillak föhn
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Overwatch bêste game fan 2016
Overwatch is by de Game Awards keazen ta bêste game fan it jier. 
De top 5 bestie fierder út: Titanfall 2, Inside, Doom en Uncharted 4: A 
Thief ’s End. Pokémon Go wûn de priis foar bêste mobile game. By de 
Game Awards wurde de bêste games fan it ôfrûne jier eare. De sjuery 
bestiet út meiwurkers fan meardere grutte game-websites. 
Yn Overwatch stride spilers tsjininoar yn kleurrike arena’s en kinne 
sy kieze út 23 personaazjes dy’t allegearre unike feardichheden 

hawwe. Yn oktober makke ûntwikkeler Blizzard bekend dat Overwatch 20 miljoen spilers hie. 

Moai! Beauty and the Beast
Do kenst de tekenfilm Beauty and the Beast fêst wol. Miskien hast om  de 
film gûld, lake of huvere. Goed  nijs: de kaskreaker fan Disney ferskynt 
ein maart yn in nij jaske. It klassike ferhaal en de prachtige karakters út 
it bekende mearke komme op ’e nij ta libben. Dit kear net yn in tekenfilm, 
mar yn in spektakulêre live-action ferzje fan Beauty and the Beast. De 
haadrollen wurde spile troch Emma Watson en Dan Stevens. En der 
wurdt sein dat Ariane Grande en John Legend it titelnûmer sjonge. Nice! 

Justin Bieber wer nei Nederlân 
De geroften blike net wier: Justin Bieber ferhuzet net nei 
Amsterdam. Mar dat wol net sizze dat hy ús kikkertslantsje 
fergetten is. Sterker noch, de kâns is grut dat de superstjer hiel gau 
wer nei Nederlân komt foar in optreden. Op it momint fan skriuwen 
is it noch net offisjeel befêstige, mar websites as Festileaks tinke 
dat Biebster dizze simmer op Pinkpop optrede sil! Dus, is it dy net 
slagge om kaartsjes te bemachtigjen foar Justin syn konserten yn 
GelreDome of fûnst him sá goed datst nochris wolst? Pinkpop it is!  

Nintendo: genôch eksimplaren Switch 
Nintendo hat sein dat der by de lansearring fan de nije spulkompjûter 
Switch genôch eksimplaren yn de winkel komme te lizzen. De 
Switch komt op 3 maart út, mar kin no al net mear besteld wurde by 
Nederlânske webwinkels lykas bol.com. Nintendo seit dat se derfoar 
soargje sille dat der foar elk dy’t in Nintendo Switch keapje wol, in 
eksimplaar beskikber is. It bedriuw wol yn de earste moanne dat it 
apparaat beskikber is, twa miljoen eksimplaren ferskipje.  

Megasukses foar Ed Sheeran 
It sukses fan Ed Sheeran hat wer in nije diminsje krigen. De sjonger 
skreau muzykskiednis yn Ingelân. Yn jannewaris stiene Shape Of You 
en Castle On The Hill op it earste en it twadde plak yn de Britske hitlist. 
Twa nûmers tagelyk op nûmer ien en twa, dat is noch net earder bard. 
Sheeran brocht beide nûmers op itselde momint út. Dy deis waarden 
de nûmers mear as seis miljoen kear belústere op Spotify, ek in rekôr! 
De beide songs binne de earste singles fan Sheeran syn nije plaat Divide 
dy’t 3 maart ferskynt.


