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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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F-terside
Oer games, muzyk en films

Hee LinKk-lêzers!
Brûksto in filter ast in foto pleatst op sosjale media? It skynt dat wy 
amper noch ‘echte’ foto’s tsjinkomme op sosjale media. Nuver dochs? 
Wêrom litte wy de wrâld net gewoan sjen sa’t er is. Neat mis mei de 
werklikheid. Of wol? 

Niels Krist stapt ek faak út de werklikheid. Dat docht er 
troch te gamen. Hy is profesjoneel FIFA-spiler foar SC 
Hearrenfean! LinKk frege him hoe’t syn nije baan befalt. It 
ynterview mei him fynst op side 5 en 6. Us Royal Friesian 
Mata Hari wie ek net sa fan de werklikheid. Sy betovere 
har publyk graach mei har eksoatyske dûnsen. Lês har 
ferhaal op side 7. 

Flechtsje út de werklikheid. Is dat miskien in trend? Wa 
wit... It tema fan dizze LinKk is yn elk gefal wol ‘trends’. In 

protte lêswille!
 
Hoi! 
Marrit de Schiffart
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Sûnt in healjier spilet de Japanske fuotballer Yuki 
Kobayashi by SC Hearrenfean. De club betsjut in soad 
foar him. Sa’n soad dat er in tattoo fan in pompeblêd 
op syn earm sette litten hat. Yn it pompeblêd stiet syn 
rêchnûmer 21. Hy hat de tatoeaazje nommen om him 
gelok te bringen. De tekening stiet foar syn dreamen 
en doelen. Wat syn doel is? By SC Hearrenfean wol er 
it team better spylje litte. Ek wol er withoegraach in 
fêste spiler wurde fan it Japanske nasjonale team.   

Nûmer 5
jiergong 17
april 2017

Fryske earkes

Kekkerdekekkerdekek! Dit is cool! Fryske 
earkes. Lekker muzyk lústerje en tagelyk eefkes 

sjen litte datst fan Fryslân hâldst. Hoe leuk 

is dat?! Dizze eardopkes mei Fryske flagge 

passe yn elke smartphone, laptop en tablet. 

Se kostje € 7,50. In leuk kadootsje! Bestelle 

kin fia de Facebookside Earplugs. 

1.  The Godfather (1972)

2.  Indiana Jones: Raiders of the Lost Arc (1981)

3.  Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

4.  The Shawshank Redemption (1994)

5.  Jaws (1975)

It bêste fan Insta 
(@linkkmagazine)

Tattoo pompeblêd

Watfoar âlde films 
MOATST sjoen hawwe? 
Oftewol, wat binne 
dé klassikers?  

Filmklassikers
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Yn de Earedifyzje fuotbalje sûnder fan ’e bank te kommen. It kin! Niels Krist 

(29) is de alderearste E-spiler dy’t foar SC Hearrenfean meidocht oan de 

spesjale E-difyzje. ‘Dit is in digitale jongesdream dy’t útkomt’, laket er.

Spilesto de fuotbalgame FIFA ek? Niels 
Krist út Aldskoat docht it al mear as 
tweintich jier en is in echte pro. Net foar 
neat dat SC Hearrenfean him útkeas 
om dit jier as E-spiler yn de alderearste 
E-difyzje te spyljen. Online stride de 
18 earedifyzjeclubs no ek digitaal om 
de kampioenstitel fan Nederlân. En 
dat dogge se net op it fuotbalfjild, mar 
fanôf de bank yn in telefyzjestudio fan 
Endemol. 

In digitale jongesdream
‘Myn alderearste spultsje wie FIFA 98 
en ik wie der fuortendaliks sljocht op’, 
fertelt Niels. Hy wist fan syn hobby syn 
wurk te meitsjen want yntusken hat er 
syn eigen bedriuw Pro Gaming Events 

en spilet hy online tsjin de bêsten fan 
’e wrâld. It wie dan ek net sa frjemd dat 
SC Hearrenfean him útkeas as de Fryske 
E-spiler. ‘Dat fielt as in supergrutte ear’, 
jout er ta. ‘Ik bin nammentlik in echte 
Fean-fan.’

As jonkje fan 7 jier siet Niels foar it earst 
mei syn heit yn it Abe Lenstrastadion. 
‘Ik koe sels wol in bytsje fuotbalje, mar 
ik wie gjin topspiler’, jout er ta. ‘Doe’t 
ik 14 wie skuorden myn krúsbannen en 
meniskus yn myn knibbel. Dat wie de ein 
fan myn fuotbalkarriêre.’ Teminsten, 
dat tocht Niels, net wittende dat er op 
syn 29e dochs noch it pompeblêdeshirt 
om ’e skouders krije soe. ‘Sa komt myn 
jongesdream dochs noch út’, glimket er.

Populêrder as 
echt fuotbal
As E-spiler makket Niels offisjeel diel út 
fan it earste alvetal fan SC Hearrenfean. 
Mar echt meitraine op it sportfjild 
docht er fansels net. ‘Myn taak is om 
yn de online kompetysje te soargjen 
foar it bêste resultaat’, leit er út. ‘Alle 
18 earedifyzjeclubs spylje fia FIFA 17 
tsjininoar. De wedstriden wurde spile yn 
de tv-studio fan Endemol en útstjoerd op 
YouTube en FOX Sports. Oan ’e ein fan it 
seizoen is der ien online E-kampioen.’

Niels hat yntusken de helte fan syn 
wedstriden spile en sportyf sjoen giet 
it ‘bêst aardich’, fynt er sels. ‘Doel fan 
de E-difyzje is foaral om jonge fans 
mear by de fuotbalclubs te belûken’, leit 
er út. ‘Sa hat SC Hearrenfean plannen 
om ynkoarten in grut FIFA-toernoai te 
organisearjen foar fanatike gamers. Sy 
kinne it yn it Abe Lenstra stadion online 

tsjininoar opnimme. Ik tink dat online 
fuotbal oer fiif jier populêrder is as it 
echte fuotbal’, knikt Niels. ‘Der binne al 
mear as 7,1 miljoen gamers yn Nederlân, 
en dat wylst der 5 miljoen fuotbalfans 
binne.’

Thorsby yn 
plak fan 
Messi
Dochs binne der 
ek noch genôch 
punts jes foar fer-
bettering yn de 
online fuotbal-
kompetysje. ‘Wat ik 
skande fyn is dat wy as 
E-spilers alle mooglike 
fuotballers yn ús team 
opstelle kinne’, fertelt 
Niels. ‘Ronaldo of 
Messi kinne by 

my yn in pompeblêdeshirt spylje. Mar 
it soe eins folle leuker wêze as wy allin-
nich mar kieze kinne út fuotballers dy’t 
ek echt by ús eigen club spylje. Dat ik yn 
plak fan Ronaldo Reza opstel en Thorsby 

yn stee fan Messi. Dat makket 
de online kompetysje in stik 

realis tysker.’

Oft Niels foar de wed-
striid ek noch kon takt 
hat mei trainer Jurgen 
Streppel? ‘Nee, mar 

Jurgen bellet my wol 
geregeld foar advys’, 
knypeaget er. Game 
on!

Game on yn de E-difyzje!Game on yn de E-difyzje!
Game mei Abe?
Wolsto ynkoarten meidwaan oan it FIFA-
toernoai yn it Abe Lenstrastadion? Hâld 
dan de webside en social mediakanalen fan 
SC Hearrenfean en Pro Gaming Events yn ’e 
gaten foar mear nijs!

Namme 
: Niels Krist

Leeftiid 
: 29 jier

Wenplak 
: Aldskoat

Eigen bedriuw : Pro Gaming Events

Favorite game : FIFA 17

Bêste online spiler : Yaya Touré

Niels 

Krist

Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: FPh Fotoredactie
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eksoatysk dûnseres 

of spion?
eksoatysk dûnseres 

of spion? 

Hallo Facebook, 

betink ris wat nijs! 

En dat jildt ek foar 

Instagram, Snapchat 

en WhatsApp. 

De grutte social-

mediakanalen 

begjinne hieltyd 

mear op inoar te 

lykjen. Saai! En dus 

meitsje wy mar wer 

in nij akkount oan op 

in oar platfoarm. 
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Trend:

persoanlike 

sosjale

media
Dat leuke ‘mijn verhaal’ fan Snapchat? Instagram en WhatsApp 
hawwe al of krije itselde! LinkedIn foar banen en fakatueres? 
Nee hear, dêrfoar kinst aanst ek op Facebook terjochte. 
Twaddehânsk guod op Marktplaats? It duorret noch mar even, 
dan hat Facebook it ek. Advertinsjes yn filmkes allinnich op 
YouTube? Ehm, nee, ek dit is foer foar Copycat Facebook. Sels 
YouTube wol mei de nije funksje ‘Backstage’ in echt sosjaal 
medium wurde. Geane wy ta op ien sosjaal netwurk? Ja, dêr 

liket it wol op. 

Mar wêrom lykje sosjale media hieltyd mear op inoar? Jild. Uteinlik giet it gewoan 
om de sinten. De ferwachting is nammentlik dat advertinsjes op sosjale media yn 
2018 mei 194% tanimme! Platfoarms kinne dus ynkoarten in soad jild fertsjinje mei 
advertinsjes. En dus dogge se der alles oan om dy advertinsjes binnen te harkjen. 
Mar dan moatte se wol grut wurde of grut bliuwe. En in soad brûkers hawwe. Dêrom 
stelle se alles wat oaren goed dogge. 

Foaroprinners 

Sosjale media dy’t op inoar lykje. Saai! Mar wat moatte wy dan? Wy binne al sa wend 
oan de grutte platfoarms. Grutte kâns datsto WhatsApp brûkst, want 96% fan de 
jongerein brûkt dat regelmjittich. 66% hat in Instagramakkount en 43% brûkt alle 
dagen Snapchat. Facebook wurdt ûnder 15-19-jierrigen hieltyd minder populêr. Sa 
wurket it úteinlik by alle nije produkten, tsjinsten en sosjale media. In lytse groep 
foaroprinners makket earst in akkount oan, dêrnei folget in grutte groep folgers. Dy 
wolle der wol op tiid by wêze, mar wolle ek dat it goed test is en goed wurket. Dêrnei 
komt in grutte groep dy’t de boat eins al mist hat, mar omdat elkenien deroer praat 
dochs ek mar in akkount oanmakket.

Yn dy earste groepen sit in soad jongerein, grutte kâns dat dyn âlders yn de lêste 
groep sitte. Dy begjinne mei Snapchat asto it alwer sá 2016 fynst. En wêr giesto dan 
hinne? Nei lytse kanalen, bygelyks: Musical.ly, Houseparty, Twitch.tv en Kik.  

Lyts en persoanlik

Wat opfalt is dat minsken hieltyd faker kieze foar lytse en persoanlike platfoarms. 
Dus sosjale media dy’t nét foar in grut publyk binne en dy’t mear rjochte binne op 
kontakt tusken minsken dy’t elkoar kenne. Wy diele leaver in leuke foto mei minsken 
dy’t wy goed kenne. De freon fan dyn buorfamke hoecht de foto dus net te sjen. 

Mar úteinlik wurde ek lytse media grut… of lykje se te bot op oaren… En dus stapt 
jongerein hieltyd faker en flugger oer op in oar medium.

Margaretha Geertruida Zelle
Bynamme  : Mata HariLibbe : 1876-1917Berteplak : LjouwertBerop : eksoatysk dûnseres 

Opfallend :  ferliede manlju troch sensueel te dûnsjen 

Wa wie dat?

Tekst: Froukje Sijtsm
a, yllustraasje: Pascal Brander

Mata Hari

Mata Hari yn 
Ljouwert
Ast oer De Kelders yn 
Ljouwert rinst, sjochst 
in stânbyld fan Mata 
Hari. Dat stiet foar it 
hûs dêr’t se berne is. 
Om’t it dit jier in iuw 
lyn is dat Mata Hari 
ferstoar, hat it Fries 
Museum in grutte 
tentoanstelling oer 
har fan 14 oktober 
2017 oant en mei 
2 april 2018. Noch 
hiel eefkes wachtsje 
dus  ;-)

Mata Hari, wa ken har net? As der oer ien frou 

in soad fantasearre is, dan is it dizze eksoatyske 

dûnseres wol. Yn ’e Earste Wrâldoarloch waard 

se troch de Frânsen eksekutearre. Se soe spion west 

hawwe foar de Dútske fijân. Koart foar har dea skriuwt 

Mata Hari in brief oan har dochter. Post út ’e finzenis... 

Leave Louise Jeanne,
It is hjoed 15 oktober 1917. Asto dizze brief lêst, libje ik al net mear. De Frânsen 
hawwe my feroardiele ta de dea. Se binne derfan oertsjûge dat ik in fijân foar de 
Frânske steat bin en dat ik foar de Dútsers spionearre haw. 

Myn leafste, do moatst witte dat ik in hiel soad fan dy hâld. Do bist myn alles 
en dat sil altyd sa bliuwe. Tink net dat ik in ferkeard minske wie. Myn libben 
koe net oars ferrinne as dat it ferrûn is.

Jimme heit, Rudolph MacLeod, en ik hiene gjin lokkich houlik. Hy wie 
offisier yn Nederlânsk-Ynje en tweintich jier âlder as ik. Wy ferlearen ús 
jonkje, dyn broer Norman, doe’t er twa jier wie. Us libben stie op ’e kop en 
we giene werom nei Nederlân. Nei ús skieding stie ik der allinnich foar. Ik 
hie gjin jild om foar dy te soargjen.

Dêrom gie ik nei Frankryk om te wurkjen. Yn 1905 begûn ik mei myn shows. 
Ik trede op as eksoatysk dûnseres foar rike en machtige hearen. Ik brûkte 
de artystenamme ‘Mata Hari’, dat betsjut ‘Sinne’. Ik pakte politisy en hege 
generalen maklik yn. Se wiene oe sa mâl mei my. 

Ik hie in brûzend libben en wie 
wrâldferneamd. Mar dy optredens 

troch hiel Europa yn oarlochstiid, 
dat fertrouden de Frânsen foar gjin 
sint. Se pakten my op en setten my 
fêst yn ’e finzenis. De spionaazje 
ûntkenne levere neat op. Dizze 
brief oan dy is it lêste wat ik noch 
doch. Farwol myn leave skat!

In hiel soad leafs fan mem



Vintagefamke
Us auto skodde sa hinne en wer oer it sânpaadsje, 
dat ik myn mobyl net stilhâlde koe. ‘Hè, no 
is myn selfy mislearre,’ prottele ik.
‘Hinderet neat,’ sei ús mem. ‘Instagram sit echt net te 
wachtsjen op it safolste einebekje. Soe it hjir wêze?’
Wy seagen in fersakke húske troch de beammen skimerjen.
‘Hoe wit ik dat no?’ sei ik. ‘Ik haw noch noait 
by dy tante Loltsje west. Ik wist net iens dat 
se bestie. Wat wie se ek al wer fan ús?’
‘Sy wie de suster fan dyn oerbeppe,’ antwurde ús 
mem. ‘Se hat hjir oan har dea ta selsstannich wenne. 
In nuvere frou. Woe gjin mins oer de flier ha en kaam 
sels ek nergens. Se is hast hûndert wurden.’
‘En no ha wy har húske urven mei alles deryn?’
‘Dat sei de notaris. Wy binne de iennichste erfgenamten.’ 
Wy stapten út. In tún koe ’k net ûntdekke. It hiem stie  
grôtfol hege brânnettels. 
Ik besocht op ’e nij in selfy te meitsjen. Diskear mei it 
ferfallen húske as achtergrûn. Ik die de lippen wat faninoar 
ôf, want dat diene topmodellen ek altyd. In fiskespleet, 
neamde ús mem dat. 
‘Roas, doch dy mobyl efkes fuort,’ sei mem. ‘Help my leaver  
de doar te sykjen.’
‘Noch in pear plaatsjes,’ sei ik. ‘Ik wol no serieus 
bouwe oan myn Instagram-account. Ik haw noch 
mar 120 folgers. Frij sneu. Mirthe sit al oer de 
tûzen. En Jinke hat mear as twatûzen.’
‘Jinke set harsels yn bikiny en ûnderguod op de foto. 
Dêr komme allegear fize keardels op ôf,’ sei mem. 
‘Ik begryp net dat har mem dat goed fynt.’
‘Kin wol, mar as ik der net om tink, wurd ik sa’n 
loser sûnder folgers. Ik woe dat ik wat spesjaals 
koe. Skilderje of dûnsje. Of jild hie foar moade. Dan 
koe ik in fashionista wurde. Dat is pas fet.’

Wy stiene ûnderwylst by in brike doar. Mem stuts de kaai yn 
it slot. Sy rammele oan de kruk. ‘Muorrefêst. Help ris,’ sei se. 
Ik begûn oan de kruk te skuorren. Ynienen skeat 
de doar iepen. Mem en ik rûgelen hast oer inoar 
hinne it gonkje yn. Wy stiene ta de ankels ta yn ’e 
âlde post en kranten. ‘Pfff, wat rûkt it hjir ûnfris,’ 
sei mem. ‘Earst mar ris in pear ruten iepen.’
Wy rûnen nei de húskeamer. Yn it finsterbank stiene 
deade planten. Oan de balken hong spinreach.
Mar dat koe my net skele. Want ik seach 
in sfearke, sa bysûnder, sa… sa…. 
‘Vintage!’ âle ik.
‘Hin? Mem seach my wat dommich oan.
‘Alles hjir is vintage,’ sei ik. ‘Superâld. 

Sjoch dy stoel ris!’ Ik liet my falle en 
stuitere op en del. Der kaam sa’n wolk 
stof omheech, dat mem kochele. 
‘Neffens my is it gewoan âlde meuk,’ sei 
mem en se rûn troch nei de keuken. 
‘Och godskes,’ hearde ik har dêrwei sizzen. ‘In 
peteroaljesteltsje om it iten op waarm te hâlden. 
En ferrustke pannen. Wy meie wol in kontener 
foarride litte om alles deryn te smiten.’
Mar ik wie al yn de sliepkeamer. Ik die de doarren fan 
de linnenkast iepen. Ik hold de siken yn fan spanning. 
As it dochs ris wier wie wat ik betocht hie…
It wie wier. Ik jubele. 
‘Wat no?’ Mem stuts de holle om ’e hoeke. 
‘Noch mear âlde rommel?’
‘Nee man, dit is in goudmyn!’ rôp ik. Ik helle in donkerreade 
jurk út ’e kast. Hy hie in smelle mul en in wiid útrinnende 
rok. Ik hold him foar my. Prachtich! Foarsichtich lei ik him 
op it bêd. Ik luts noch trije jurken tefoarskyn. Allegear klean 
fan krekt nei de oarloch. Jierren ’40. Jierren ’50. Underyn de 
kast stiene âlde skuon. Op in rim leine wol tsien huodsjes.
‘Ik wol passe,’ sei ik. ‘Kin wol efkes, net mem?’
‘Doch dyn ding,’ sei mem. ‘Ik meitsje ûnderwylst wat foto’s 
fan it hûs. Heit wol jûn graach witte wat wy oantroffen ha.’
De donkerreade jurk siet my suver om ’e lea getten. Blykber 
hiene tante Loltsje en ik deselde mjitte. Ik fiske in bypassend 
huodsje út ’e kast. Der siet sa’n netsje foar, dat foar myn 
gesicht hong. Yn ’e spegel koe ’k mysels hast net werom. 
Mei donkere lippestift derby… En it hier yn ’e krol… 
Ik showde de outfit oan mem. ‘Fanke, it stiet dy echt 
geweldich,’ bearde dy. ‘Do likest wol sa’n âlde filmstjer.’
‘Mei ik dy klean hâlde?’ frege ik. ‘En dy skuon en 
huodsjes ek? Want ik haw ynienen in geweldich idee.’
‘Om my wol,’ sei mem. ‘Gjin mins dy’t der 
oars wat mei kin. Watfoar idee, dan?’
‘Ik wol it brûke foar Instagram,’ sei ik. ‘Ik meitsje foto’s 
fan mysels yn dizze âlde klean. Miskien wol yn dit 
húske, mei al dy âlde meubels op ’e achtergrûn. 
O, wat sille Mirthe en Jinke smoarjaloersk 
wêze!’ Ik sprong op en del fan entûsjasme. 
‘En ik nim ek in nije namme!’
Ik pakte myn mobyl en typte it fuort 
yn. Fuort mei RoosBrouwer. 
Fan no oan hjitte ik… 
Vintagefamke!

Koart ferhaalKoart ferhaal

Vintagefamke
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Bye bye Adidas, Hallo Vans!
Elkenien rint op Adidaskes, mar de nije trend binne 
Vans-sneakers. Vans kin dizze simmer op noch mear 
fans rekkenje, want der is in nije gearwurking! Opening 
Ceremony en Vans wurken tegearre oan in nij supershiny 
model. Nim in kleurde Vans-sneaker en goai ‘m yn in grutte 
pot mei glitters en tadaaaaa…. En ja jonges, jim tochten 
miskien dat glitters allinnich foar famkes binne, mar se 
binne der ek foar jim! SHINE, SHINE, SHIIIIINEEEE!

Red, white & blue      Hat dizze trend oait fuort west? De kleuren fan ús 
flagge dogge it noch altyd goed yn de moadewrâld. Blau is trouwens de iennige kleur dy’t alle 
minsken moai stiet. Miskien is dat it geheim wol fan dizze ivige trend. Tiidleas is ek de marine-
styl mei broeken, jaskes en shirts mei knopen op ’e skouders. Ek in âlde bekende: de streep! 
Musthave foar fammen is de pantalon mei in streep op de sydkant. Foar de jonges it sachte 
kolbertjaske. 

Urban Rebelz
Urban Rebelz is de absolute fun-
trend! It draait om borduersels en 
prints. Tink oan reinbôgen, kleu-
rige flinters, blommen en fûgels. 
Dy prints binne te finen op glim-
mende bomberjaskes yn easterske 
sfearen, op jeans en sweaters. Ek 
de jeans binne hielendal werom. 
Net allinnich de jeansbroek, mar 
ek jeansrokjes, -jaskes en -jurken. 
Ek de jonges kinne los mei de Ur-
ban Rebelz trend: gekke prints mei 
ferveflekken, kleurde flakken en 
legerprints. 

Athleisure
Do kinst der net foarwei, de fitgirls en -boys knalle dy op Insta om ’e 
earen. Sporte en fitness is in trend en fansels hat dat ek ynfloed op it 
moadebyld. Dizze simmer is Athleisure dus in belangrike trend. Klean en 
jeans yn stretchstof... Komfort is de bom! Tink oan leggings, sweaters, tops, 
sweatjaskes en sjike joggingbroeken. Foar de fammen binne it grafyske 
prints mei strakke linen, foar de jonges eksoatyske prints mei blommen 
en planten.

LinKke trends, doarsto it oan?
1.  Spikergekke prints mei auto’s, briltsjes, kaktussen en fisken 
2.  Bustiers (hiele koarte topkes) op taillebroeken (Ariana Grande)
3. Anoraks (hiele grutte ponsjo-achtige reinjassen)
4. Platosoallen
5.  De legging as broek (dus nee, neat der oerhinne)
6.  Oranje, giel en barbierôs (Beyoncé)
7.  Heechwetterbroeken (te koarte boksen) om dyn fette sneakers te 

showen (Gigi Hadid)
8. Opstrykpatches
9.  Bustiers (hiele koarte topkes) op taillebroeken (Ariana Grande)
10. Gekke pofmouwen
11.  Flowerpower, blommeprints allover (dus shirt én broek!)

Moadetrends 
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Zalando meets A$ap Rocky
Zalando gie foar de nije simmerkolleksje in gearwurking oan 
mei rapper A$ap Rocky. It is de bedoeling om bûten it ‘stylhokje’ 
te tinken. Want remikse is de trend dit foarjier. Yn de fideo 
wurdst meinaam troch de rapper syn A$ap hotel. Dêr komme 
alle stilen, kultueren en persoanlikheden byinoar. Alles mei 
en alles kin. A$ap Rocky is net de earste de bêste, want hy 
waard dit jier útroppen ta ‘Fashion’s most influential’, in 
rapper mei grutte ynfloed op moadegebiet.  



As 3-jierrich jonkje siet Jimmy al op in 
Yamaha PW50. ‘Vanaf zijn vijfde deed 
hij aan grasbaanracen’, fertelt syn heit. 
‘Van een 50cc motor naar een 65cc en 
later een 85cc. Na twee seizoenen vond 
hij het niet meer zo leuk en is hij gaan 
crossen.’ Jimmy genietet fan de aven-
toeren dy’t er tegearre mei syn heit 
belibbet. Hy is bliid mei de ûnderfining 
fan syn heit. ‘Daar heb ik heel veel geluk 
mee. Hij weet veel over de sport en 
maakt mij beter.’

Jimmy wie 12 jier doe’t syn heit him 
frege om op in 500cc-motor 
te riden. ‘Best een grote 
machi ne, dus dat vond ik 
span nend.’ In jier letter 
woe er graach iisspeedway 
besykje. Dêrfoar gie ne se nei 

Swe den. ‘De eerste keer vond ik het 
onvoor stelbaar hoe je zoveel grip kan 
hebben, terwijl je toch met redelijke 
snelheid door de bocht rijdt. Na een 
aantal keren durfde ik vol gas richting 
een bocht en reed ik anderen voorbij. Op 
zo’n moment stroomt de adrenaline 
door je lijf. Dat is één groot feest. Elke 
grens die je verlegt, voelt als een grote 
prestatie.’

Heit Johnny (47) en soan Jimmy (16) Tuinstra út Tsjummearum 

binne gek op crossen. Net op ‘e dyk of troch it sân, mar op it 

iis! Se dogge oan iisspeedway. Johnny hat jierrenlang op WK-

nivo riden en hat thús in folle prizekast. Jimmy stiet oan it 

begjin fan syn karriêre en wol úteinlik ek WK’s ride. 

Motor fersoargje
Heit Johnny folge de oplieding ta 
learling automonteur en waard 
kraanmasinist. ‘Sinds vijf jaar heb ik een 
eigen verreikerverhuurbedrijf.’ Hy kin 
Jimmy dus goed helpe, mar it is net sa 
dat er al it wurk foar syn soan docht. 
Jimmy: ‘Hij zegt altijd dat ik er zelf 
moeite voor moet doen. Na een wedstrijd 
schuur ik de koppelingsplaten, maak ik 
het koppelingshuis en de ketting schoon 
en spuit deze opnieuw in. Verder haal ik 
de carburateur uit elkaar, maak ik deze 
schoon en zet ik hem weer in elkaar. 
Daarnaast controleer ik of alles nog 
goed werkt.’ 

Jimmy sit op it ateneum op RSG Simon 
Vestdijk yn Harns. ‘Ik ben technisch 
aangelegd en wil later misschien 
technicus bij defensie worden. Of iets 
met programmeren van machines. Het 
moet in elk geval te combineren zijn met 
mijn sport.’ Heit Johnny tinkt dat 
Jimmy noch folle better wurde kin. ‘Zijn 
starts zijn nog wat wisselvallig, die 
moeten constanter. Verder moet hij 
meer kracht krijgen, want naarmate een 
wedstrijd vordert wordt het ijs slechter 
en moet je meer werken. Maar ik  vind 
ook dat hij nu al betere lijnen rijdt dan ik 
destijds deed. Ik heb in mijn tijd veel 
kennis opgedaan bij Russische rijders. 
Dat probeer ik nu door te geven aan 
Jimmy. Prachtig om te zien hoe hij 
daarmee omgaat.’

Earste wedstriid
Op 5 jannewaris ried Jimmy syn earste 
offisjele iisspeedwaywedstriid. ‘Dat was 
in Örnsköldsvik in Zweden’, vertelt hij. 
‘De eerste heat ging ik onderuit, 
waarschijnlijk door de zenuwen, maar 
de andere races heb ik uitgereden.’ 
Jimmy genietet fan sa’n wedstriiddei. 
‘De spanning van tevoren, met vier 
man aan de start en dan vol gas 
naar de eerste bocht. Iedereen 
probeert als eerste uit die bocht te 
komen en als dat lukt is het 
magisch!’ Mar is it net in ge faar-

like sport? ‘Het oogt gevaarlijk’, fynt 
Jimmy. ‘Maar ik heb een leren pak aan, 
bodybeschermer, kniebeschermers, goe-
de laarzen, handschoenen en een helm. 
Verder zitten er beschermkappen om de 
wielen en draagt iedereen een ‘dode-
mans koord’.’ Dat lêste soarget derfoar 
dat de motor út giet sadree’t de koereur 
it kontakt mei de motor ferliest. De 
tsjillen hâlde dan ek fuort op mei 
draaien. 

Moai libben
Jimmy wol alles út syn 
sport helje. ‘Mijn eers-
 te doel is in de 
top drie van 
de Roelof 
Thijs 

Bokaal te komen. Als ik dat gehaald heb, 
wil ik proberen in de top tien van een 
WK te komen.’ Ek heit Johnny sjocht po-
tinsje yn syn soan. ‘Hij heeft veel over 
voor ijsspeedway. Als hij wil kan hij ooit 
het WK halen. Verder genieten we er 
samen van. Het doet je als vader goed 
wanneer je zoon zegt: “Pap, wat hebben 
we toch een mooi leven.”

Op 31 maart die Jimmy yn Thialf 

mei oan de Roelof Thijs Bokaal. 

Wolst witte hoe’t dat gien is? 

Sjoch op www.ijsspeedway-assen.nl.
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Spektakel op it iis 



Lilan har ferhaal
It boek Wês net bang fertelt it wier barde ferhaal fan de 
17-jierrige Lilan. Troch 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. In soad fan de flechtlingen yn Balk 
leine deselde rûte as Lilan ôf. 
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‘Tijdens het klassegesprek lieten wij onze eigen vlucht-
route zien aan de hand van een landkaart. Al snel bleek 
dat ik bijna dezelfde route afgelegd heb als Lilan, de 
hoofdpersoon uit het boek. De anderen stelden vragen 
over Afghanistan, wat ik daar deed en hoe het land 
eruitzag. En of ik misschien terug wil, later. Ik vond het 
leuk om met de anderen te praten want nu is het 
gemakkelijker om hen buiten schooltijd aan te spreken. Je 
kent elkaar nu immers een beetje. We mochten zelf ook 
vragen stellen maar ik hoef hen natuurlijk niet te vragen 
waar zij vandaan komen. Ik heb geïnformeerd naar sport, 
favoriete kleur en wat ze na schooltijd doen.’

‘Ik vind het belangrijk dat mijn dorpsgenoten weten 
wie ik ben en waar ik vandaan kom. Als de gelegenheid 
zich nog eens voordoet om met elkaar te praten dan ben 
ik graag weer van de partij. Door dit gesprek leren we 
elkaar beter kennen; nu ben ik niet meer een asielzoeker 
maar ben ik Sayad, en ze kennen mijn verhaal. Thuis heb 
ik ook over deze les verteld, over het gesprek met de 
jongens en meisjes van CSG Bogerman. Ze vinden het 
mooi dat hier op school aandacht voor is.’

‘Fan tefoaren hiene wy yn ’e klasse fragen taret. Wy 
mochten alles freegje, mar se hoegden net oeral 
antwurd op te jaan. Guon ferhalen fûn ik wol hiel 
heftich en ik doarde ek net alle fragen te stellen, wolst 
in oar ek net sear dwaan. We binne in hiele protte fan 
inoar te witten kommen. Net dat ik no fuort op de 
learlingen út ’e skeakelklasse ta stappe sil, mar der is 
dochs wat feroare. Nei ôfrin haw ik noch wol in 
skoftke neipraat oer dizze les mei myn freonen op 
skoalle. It hat echt yndruk makke.’

‘Ik fûn it earst wol in bytsje spannend om 
mei jonges en famkes út de skeakelklasse te 
praten. Dat hie ik noch noait earder dien, 
mar mei de oaren út ús groepke doarde ik 
wol. Ik ha thús ferteld fan dizze les mar dêr 
tinke se no oars oer flechtlingen as ik. 
Troch dit petear is myn miening oer de 
learlingen út de skeakelklasse en oer asyl-
sikers feroare. Ik wit no wat se mei makke 
hawwe en dat it gewoane  jonges en famkes 
binne, mar wol mei in hiel bûtengewoan 
ferhaal.’

Namme : Abbas

Komt út : Maidan yn Afganistan

Leeftiid : 17 jier

Praat thús : Dari

Wurdt letter :  Grafysk ûntwerper

Abbas

Namme : Sayad

Komt út : Ahvas yn Iran

Leeftiid : 18 jier

Praat thús : Perzysk en Arabysk

Wurdt letter :  Arts

Sayad

Namme : Sascha

Komt út : Rûgehuzen

Leeftiid : 14 jier

Praat thús : Frysk

Wurdt letter :  Bernedokter

Sascha

Namme : Sterre

Komt út : Aldemardum

Leeftiid : 12 jier

Praat thús : Frysk

Wurdt letter :  ‘Schoonheids’spesjaliste

Sterre

De redaksje fan LinKk wie op besite by CSG Bogerman yn Balk. Dêr liezen de learlingen it boek Wês 

net bang by it fak Frysk. Lilan, de haadpersoan út it boek, flechtet fan Syrië nei Nederlân. Ek yn 

Balk wenje in protte jonge flechtlingen. Sy sitte op it Bogerman yn de Internationale Schakelklas 

(ISK). Hoe is it om te flechtsjen? En hoe is it om yn Nederlân berne te wêzen? De learlingen giene 

meiïnoar yn petear. LinKk frege Abbas , Sayad, Sascha en Sterre wat sy fan it klassepetear fûnen.

Wês net bang
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Levi Nguyen (23) is in grutte 

namme yn de wrâld fan 

fashionbloggers en instagirls. 

Dochs is de kâns grut datst 

har net kenst. De measten fan 

har 144.000 folgers komme út 

Amearika en Azië. Foar Levi 

makket dat net út. Se fertsjinnet 

genôch oan har online aktiviteiten. 

Hoe? Hurd wurkje, folhâlde, net 

ôfwachtsje en net bang wêze.

Nei it vwo oan Piter Jelles wist se it even 
net. Watfoar oplieding soe se dwaan? 
Arsjitekt wie it plan, mar skiekunde en 
natuerkunde wiene net har bêste fakken. 
Dêrom waard it earst in tuskenjier, mei 
in baantsje yn de hoareka. ‘Naast mijn 
werk had ik veel tijd over en ik las graag 
blogs. Ik besloot om zelf ook te gaan 
bloggen. Een bevriende fotograaf hielp 
me. Inmiddels heb ik een eigen fotograaf 
in dienst. En die studie, die is er niet 
meer van gekomen...’  

Gie it sa hurd?

‘Ehm, nee. Ik kan er pas van leven sinds 
augustus 2016.’ Levi blocht no fjouwer 
en in heal jier. It oantal folgers bleau 
hiel lang stabyl. Oant april 2016, doe 
gie it ynienen eksplosyf omheech. Levi 
wit net presys hoe’t dat kaam. ‘Ik deed 
in april niets anders dan in februari of 
maart. Beginnende bloggers vragen 
mij heel vaak hoe ze aan meer volgers 
komen. Dan adviseer ik ze: doorgaan! 
Het is echt niet makkelijk en het kost 
veel tijd. Ik ben er de hele dag mee bezig.’

Instagirl Levi

Namme 
: Levi Nguyen

Wenplak : Ljouwert

Leeftiid 
: 23 jier

Berop 
: digital influencer

Blocht oer :  moade, lifestyle en 

reizgjen

Fynst har op :  Instagram/tlnique of 

tlnique.com 

Levi 

Nguyen

Hoe sjocht in dei fan 
in blogger derút?

‘In het begin sliep ik de ene dag tot 12 uur 
uit, terwijl ik de andere dag om vijf uur 
’s ochtends een Skype-meeting had met 
iemand in Singapore. Er zat geen ritme 
in. Nu zet ik de wekker om 9 uur en volg ik 
mijn planning. Eens per week ga ik naar 
Amsterdam voor ontmoetingen met 
merken: koffiedrinken, contacten warm 
houden en nieuwe producten bekijken.’ 
Levi wurket faak oant acht oere jûns. 
Se makket dus lange dagen. ‘Zoveel tijd 
kost het inderdaad!’  

Hoe kinst jild fertsjinje 
mei bloggen?

‘Merken kijken naar de engagement rate, 
de verhouding tussen het aantal volgers 
en het aantal likes per bericht.’ Is dit 
heech, dan bist as blogger ynteressant 
om saken mei te dwaan. Levi krige by 
10.000 folgers sa no en dan produkten 
tastjoerd fan merken. ‘Vanaf 40.000 
volgers begon ik echt geld te verdienen.’ 
Yn it begjin naam Levi sels kontakt op 
mei de pr-ôfdieling fan merken. Se frege 
oft se gearwurkje woene. ‘Ik mailde 
alle merken die bij mij pasten. En nog 
eens en nog eens.’ Merken besteegje 
hieltyd minder jild oan advertinsjes 
yn tydskriften en op tv. Se jouwe it 
reklamejild no leaver út oan bloggers 
en vloggers. It berik fan bloggers en 
vloggers is maklik te mjitten en gewoane 
advertinsjes binne hartstikke djoer. 
‘Klanten voelen zich ook meer betrokken 
bij een blogger dan bij een model.’  

Binne der noch 
neidielen?

‘Omdat ik veel volgers uit Azië en 
Amerika heb, communiceer ik veel via 
Skype. Ik zit dus regelmatig midden in 
de nacht te skypen. Ook kan ik het me 
niet veroorloven om lang offline te gaan. 
Dan mis ik te veel inkomsten.’ It is dus 
hurd wurkjen. Mar sa fielt Levi dat net, 
se fynt it gewoan ek hiel leuk. 

Begjin >> Betink in goeie, 
leuke, net te lange namme. 
Meitsje in blog oan, dat 
kin fergees op blogger.
com of WordPress. Hel-
dere letters en in ljochte 
achtergrûn lêze lekker. 
Betink oare sosjale me-
dia dy’t by dy passe.

Publyk >> Soargje dat 
minsken dyn blog lêze 

wolle. En net allinne 
dyn mem of freonen… Wurd aktyf op foara 

en online communities en lit leuke reaksjes achter by oare bloggers.

Ynhâld >> Soargje foar goeie foto’s, want dy falle op. Hast even neat te 
posten? Post dan ek neat. Soargje foar fariaasje, mar bliuw dysels. Levi: 

‘Ik maak één of twee 
dagen per week foto’s 
op verschillende plek-
ken, daarmee kan ik 
een week vooruit.’

Analyse >> Tsjek wat-
foar berjochten it goed 
dogge. Pas dyn posts 
dêr op oan. Brûk ek programma’s as Icono square, Instagram Insights en 
Social Blade. Levi: ‘Door statistieken leer je je publiek kennen. Omdat ik 
bijvoorbeeld veel volgers uit Azië en Amerika heb, plaats ik mijn berichten 
tussen 12.00 en 18.00 uur.’ 
 
Set troch >> Der binne tûzenen bloggers, dus de opdrachten komme net 
samar. Levi: ‘Als ik om een samenwerking vraag, krijg ik negen van de 
tien keer een nee. Meestal moet ik wel vijf keer mailen voor een reactie. 
Doorzetten dus!’

TIPS FAN LEVI
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Oer de simmer sprutsen, dizze raazje wolst echt net misse! Wy seagen se foarich jier al foarbykommen, mar dit jier kinst der hielendal net mear foarwei. Inflatables! Oftewol, opblaasbere figueren dy’t fan alle swimbaden in feestje meitsje. Flamingo’s, pizza’s, kinst it sa gek net betinke of der is in opblaasbere ferzje fan te krijen. Hoe leuk! 

TrendsSA2017

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

1919

Tropyske sfearen

SA2017

www.megagadgets.nl

iPhone hoeske - Etsy 
Hearen T-shirt - The Sting 

 Dekbêdhoes - H&M

Ebay

Inflatables

Dit is dus echt te gek. In app dy’t it mooglik makket om dyn eigen, persoanlike cartoon-figuerke te meitsjen. Dat figuerke kinst as stikker ferstjoere fia berjochten, chats of sosjale media! Troch sels hierkleur, gesicht en klean te kiezen, makkest in figuerke dy’t op dysels liket. Brûke dyn freonen ek Bitmoji? Dan kinst tagong krije ta harren stikkers troch akkounts te keppeljen. Have fun! 

Bitmoji

Palmblêden, flamingo’s, ananassen, do kinst der net 
foarwei. As der wat hip is dit seizoen, dan is it wol in 
tropysk printsje! Waan dy yn ’e jungle mei 
palmblêden op dyn shirt, jou dyn telefoan 

in tropysk tintsje mei in kek 
hoeske of dream fan de sinne 
ûnder in tropysk dekbêd. De 
jungleprints sjochst fan ’t 

simmer oeral. Wy krije 
allinne noch mar mear sin oan 
de simmer. Do ek?

Selfie ring light

In echte musthave foar de selfy kings and 

queens ûnder ús. De selfie ring light. Mei dit 

ljocht makkest sels yn it tsjuster noch de meast 

leuke foto’s. Hoe’t it wurket? De ring is in soarte 

klip dy’tst hiel maklik om de boppekant fan dyn 

telefoan klammest. Dêrnei setst de lampkes yn 

de ring oan. En tadaa, perfekte beljochting! Dyn 

selfy’s ha noch noait sa goed west!

Bisto ek in Snapchat fan? Dan hast al heard fan de 

Spectacles. It lykje gewoan superleuke sinne-

brillen, mar neat is minder wier! Mei twa lytse 

ynboude kamera’s makkest mei dizze bril hiel 

maklik de meast spektakulêre filmkes fan tsien 

sekonden. De bril filmet presys wêr’tsto nei 

sjochst. Fia bluetooth of wifi stjoerst de filmkes 

nei dyn smartphone. Sa nimst fia Snapchat oaren 

mei yn dyn wrâld. Lyts minpuntsje: de Spectacles 

binne allinne noch mar te krijen yn Amearika. 

Noch eefkes geduld dus! 

Spectacles

Berber Spliethoff

Us heit en mem binne modern.
Teminsten, dat fine sy.
Us mem is suver grutsk.
Sa fan ‘wy hearre der ek by’.
 
Jûns typt heit mei twa
wiisfingers in berjocht.
It swit stiet him op ’e holle.
Jaha, dat mailen is net om ‘e nocht.
 
Hy klikt sûnder ophâlden mei de mûs.
Want hij ‘surft oer it net’.
Skermkes flikkerje oan en út.
mar de goede site dy fynt er net.

Us mem stjoert ek whatsapp’kes.
Entûsjast typt sy alle letters oaninoar.
Har ôfkoartingen begrypt gjin mins  
en yn elke rigel komt wol in smiley foar.
 
Suchtsjend sjoch ik nei it gepiel                                
en doch as is it hiel gewoan.                                                   
In moderne heit en mem?                                                        
Begjin der mar net oan.

modern
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Unbekende Nederlanners yn Expeditie Robinson
Dennis Weening siket dé Robinson fan Nederlân. By it nije seizoen 
fan Expeditie Robinson meie nammentlik net allinne bekende, 
mar ek ûnbekende Nederlanners meidwaan. It programma krige 
altyd fersykjes fan ûnbekende minsken. Dy woene supergraach 
meidwaan oan Expeditie Robinson. Dy minsken sille no hiel 
bliid wêze. Wa’t dielnimmer wurde wol, kin in fideo ynstjoere. 
Dêryn moat de kandidaat bewize in ‘ultimate survivor’ te wêzen. 

Yn in castingwykein kiest RTL fjouwer avonturiers út dy’t meidwaan meie oan it programma.  

Chef’Special wol trochbrekke yn Amearika
Chef’Special wol serieus besykje om troch te brekken yn Amearika. 
De Nederlânske band brocht yn maart harren nije album Amigo út. Yn 
oktober, as de albumtoer foarby is, geane se nei Amearika. ‘Wy leauwe 
echt dat wy dêr ek bekend wurde kinne’, seit gitarist Guido Joseph. 
Kensington spile foarich jier al hiel faak yn Amearika, want se stiene yn 
it foarprogramma fan Twenty One Pilots. ‘Wy seagen dat ús muzyk dêr 
goed oansloech by it publyk. Dat jout ús ekstra selsbetrouwen.’   

YouTube komt mei telefyzjetsjinst 
YouTube hat in eigen telefyzjetsjinst oankundige. Brûkers sjogge fia 
YouTube nei tv-programma’s en dy programma’s kinne se ek online 
opnimme. It konsept ferskynt foarearst allinne yn Amearika. YouTube 
TV bondelet in oantal populêre stjoerders sa as ABC, CBS en FOX. Dy 
kinne Amerikanen foar 35 dollar yn ’e moanne besjen op alle apparaten 
dêr’t YouTube op wurket. YouTube TV brûkt keunstmjittige 
yntelliginsje fan Google. Sa krigest automatysk dyn favo programma’s 

oanbean. Dat docht Netflix ek al. It is net bekend oft YouTube de tsjinst ek yn oare lannen lansearje wol.   

James Blunt kriget bysûndere help  
Ein maart ferskynde The Afterlove, it nije album fan James Blunt. By it 
skriuwen fan de nûmers krige Blunt help fan in wol hiel bysûndere 
persoan… Gjinien oars as Ed Sheeran! De twa giene tegearre op wintersport: 
oerdeis wie Blunt skylearaar, jûns holp Sheeran by it skriuwen fan muzyk. 
Goeie deal dochs? Yn 2005 hie James Blunt in superhit mei You’re Beautiful. 
Dêrnei woe hy hiel graach wer in hit skriuwe. Te graach, want sukses bleau 
út. Sheeran holp him om wer ‘oprjochte’ teksten te skriuwen. En dy steane 
no op The Afterlove. Moai net? 

Microsoft makket ‘Netflix foar games  
Microsoft komt mei in Netflix foar games. Se neame it Xbox Game Pass. 
Ast hjir lid fan wurdst, krigest tagong ta mear as hûndert Xbox One- 
en Xbox 36-games. It lidmaatskip kostet yn Amearika 9,99 dollar yn 
’e moanne. Hoefolle it abonnemint yn Nederlân kostje sil is noch net 
bekend. Xbox Game Pass komt fan ‘t maitiid op ’e merk. De games wurde 
delladen nei de console en sille dus net streamed wurde. Wat foar dy?  


