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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.

Abonnemintspriis 2016-2017: 

Los abonnemint à 6 nûmers: € 14,00

Sjoch foar kollektive abonneminten: www.linkk.tv

Abonneminten op LinKk binne troch rinnende 

abonneminten. 

Opsizze foar it takom skoaljier kin foar 1 juny.
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Hee LinKk-lêzers!
Wat wolsto letter wurde? Ik fûn dat altyd sá’n rotfraach! Want ik 
hie gjin idee. Der wiene sa’n soad leuke beroppen... Hasto al in idee 

watfoar rjochting ast op wolst? Nee? Gelokkich hoecht dat 
ek noch net, hast noch eefkes de tiid om te kiezen. Dizze 
edysje fan LinKk hat as tema ‘Skoalle en Kieze’. Yn dit 
nûmer komst dus ferskillende beroppen tsjin: plysjeman, 
muzikant, ict’er, dj, skipper, fuotballer... Wa wit helpe wy 
dy in eintsje op wei yn de tizeboel oan beroppen. En sa 
net, genietsje dan noch mar eefkes fan it ‘net witten’. It is 
dochs in lekker idee dat alles noch iepen leit?  

Dit is it lêste nûmer fan LinKk fan dit skoaljier. Leave 
santjin, net te leauwen... Wat giet de tiid hurd! Mar wy fine it net slim, 
want it betsjut dat de grutte fakânsje deroan komt. Sjoch ik jim op 
Makkum beach? Mei in LinKk op de handoek? 

Kinst ús trouwens ek online folgje fia Insta, Facebook en Twit ter 
(@linkkmagazine). Foar ast ús echt net misse kinst yn ’e simmer-
fakânsje... ;) Alfêst in machtige fakânsje tawinske! 
 
Hoi! 
Marrit de Schiffart
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Dzhulia, in populêre Bulgaarske sjongeres, brûkt 
in grutte Fryske flagge yn har klip. De redakteurs 
fan Omrop Fryslân kamen der by tafal achter. Op 
YouTube stiet de fideoklip fan har ferske Za mene kray 
si. Dêryn swaait se hieltyd mei de Fryske flagge. 

De Omrop belle har en frege hoe’t se by de Fryske 
pompeblêden kommen wie. De sjongeres joech 
as antwurd: ‘It wie in idee fan myn styliste. Doe’t 
sy foarstelde om dizze flagge te brûken yn myn 
fideoklip, gie ik fuort akkoart. Ik fûn de flagge hiel 
moai, fanwege de kleuren. Ik tocht earst dat it in 
sjaal wie yn stee fan in flagge. Myn styliste hie him 
krigen fan har freon út Nederlân, mar ik wist net 
dat it de flagge fan Fryslân wie.’ Haha, moaie grap!  

Nûmer 6
jiergong 17
juny 2017

In wûnder
It is in ymposante ferskining, de see-earn (zeearend). 

Fanwege syn spanwiidte fan 2,5 meter wurdt dizze 

fûgel ek wol de fleanende doar neamd. Mar leafst 

twa pearkes briede no yn Fryslân. Der sit in pearke 

by Koudum en ien yn De Alde Feanen. Bysûnder, 

want it is in seldsum bist dat fan skjin wetter hâldt. 

Natuerbeskermers binne bliid mei de komst fan de 

bisten, want dat betsjut dat se harren wurk goed dogge. 

‘It is hiel fassinearjend om wer bisten yn de Fryske 

natuer te hawwen dy’t grutter binne as mysels’, sa seit 

Chris Bakker, haad Natuerkwaliteit fan It Fryske Gea.  

1. Pewdiepie – 54 miljoen subscribers

2. HolaSoyGerman – 31 miljoen subscribers

3. JustinBieberVEVO – 28 miljoen subscribers

4. YouTube Spotlight – 25 miljoen subscribers

5. RihannaVEVO – 24 miljoen subscribers

It bêste fan Insta 
(@linkkmagazine)

Hoe’t in Bulgaarske 

sjongeres oan in Fryske 

flagge komt

Wat binne de 
populêrste YouTube 
kanalen op dit 
momint? Dizze!  

Populêrste YouTube kanalen
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Benijd nei de afterparty fan 

Advendo? Sjoch mar ris op  

facebook.com/AdvendoSneek. 

Blaze mei 
Armin van Buuren

Begjin dit jier krige de heit fan Timon, 
dy’t dirigent is fan Advendo, in tele-
foantsje fan Armin. ‘Mijn vader dacht 
eerst dat het een grapje was van één 
van de Advendo-leden, maar het bleek 
echt Armin te zijn. Heel bijzonder’, fer-
telt Timon. De wrâldferneamde dj nûge 
it Snitser showkorps út om mei te spyl-
jen yn syn beide shows yn de ArenA. In 
supergrutte útdaging, dy’t se mei beide 
hannen oanpakten. 

Yn beweging
Advendo oefene moannenlang keihurd 
foar de megashows yn de ArenA. Net 
allinnich sittend op de stoel. Nee, bûten 
op it gersfjild. Want by in Drum- en 
Showfanfare bist folop yn beweging. 
‘Het is best een zware sport’, jout Dionne 
ta. ‘Wij lopen tijdens het spelen, dus je 

maakt heel wat meters. En de kunst is 
om tijdens het lopen zo zuiver mogelijk 
te spelen.’ Se spylje alle nûmers út ’e 
holle. ‘Dat le ren we al bij de Music Kids’, 
knikt Timon. ‘Daar krijg je les in uit je 
hoofd spelen en het maken van bepaalde 
draaien tijdens het lopen. Voor de show 
van Armin moesten we meerdere keren 
op- en aflopen. Superleuk! Hiervoor 
liepen we maar wat graag het vuur uit 
onze slof fen.’

Foar mar leafst 40.000 minsken blaas-
den Timon en Dionne twa jûnen lang de 
longen út harren liif. Nei ôfrin krigen se 
fan alle artysten kompliminten. Mar it 
hichtepunt moast noch komme. Want 
nei ôfrin fan de twadde jûn stelden de 
Snitsers pas echt de show. By de afterpar-
ty! ‘De afterparty was al net zo geweldig 
als de shows’, knikt Dionne. ‘Daar heb-

ben we War gespeeld van Kensington en 
Mother Earth van Within Temptation. 
En na tuurlijk Narcotic.’

Ferslaafd oan 
Advendo
En? Falle beide muzikanten yn in swart 
gat no’t de shows yn de ArenA der op 
sitte? Beide skodzje resolút fan nee. ‘De 
volgende optredens staan alweer in onze 
agenda’, fertelt Timon. Read omsirkele 
stiet it Wereld Muziek Concours (WMC) 
yn Kerkrade begjin july. Ek dêr wurdt 
no alwer hurd foar oefene. It liket wol in 
ferslaving. Dionne: ‘Ik vind dit het aller-
leukste om te doen. En wie kan nou zeg-
gen dat ‘ie met Armin van Buuren heeft 
opgetreden?!’

Dionne (17) en Timon (16) spylje by 
Drum- en Showfanfare Advendo út 
Snits. Dionne spilet hoorn, Timon 
sousa foon (dy hiele grutte bas). Beide 
blaze se al sûnt se 7 jier binne en se ha al 
hiel wat optredens jûn. Mar de show mei 
Armin van Buuren stekt der mei kop en 
skouders boppe-út.

Har eagen fonkelje as Dionne fertelt oer 
it optreden yn de ArenA. ‘Het was zo 
gaaaaaf! Een ervaring om nooit te ver-
geten.’ Ek Timon is ûnder de yn  druk fan 
it spektakel. ‘Het was geweldig. Twee 
avonden spelen in een uitverkochte 
ArenA, daar had ik nooit van durven 
dromen. Dat lijkt toch redelijk onmo-
gelijk als je voor een blaasinstrument 
kiest.’

Springe op 
Narcotic
Dat is dan ek de grutte fraach: blaas-
muzyk en trance muzyk, hoe komme 
dy beiden byelkoar? De link is it nûmer 
Narcotic fan de band Liquido. Yn 1999 
wie dit in enoarme megahit. Yn septim-
ber spile Advendo it nûmer yn Dútslân. 
It bysûndere wie dat it hiele korps presys 
tagelyk begûn te springen op de muzyk. 
Dit optreden waard filme en op YouTube 
set. It gie de hiele wrâld oer! Ek Margus 
Spekkers, de manager fan Armin van 
Buuren, seach it filmke. Sa 
begûn it aventoer.  

Blaze by in showkorps 

saai? Hielendal net! 

Dionne Rozeboom en 

Timon Brinkhuis stiene 

op 12 en 13 maaie yn 

de Amsterdam ArenA 

om op te treden mei 

Armin van Buuren. 

Spylje foar 40.000 

minsken mei de bêste 

dj fan de wrâld. Wa kin 

dat noch mear sizze?!



Abe Lenstra
Fuotballeginde Royal friesianRoyal friesianRoyal friesian
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Abe Lenstra
Fuotballeginde

In selfy meitsje mei de Fryske fuotbalheld Abe Lenstra? Gean nei it stadion 
fan SC Hearrenfean. Oan de Abe Lenstraboulevard fynst in stânbyld fan Abe. 
Set dyn foto op Twitter, Facebook of Instagram en tag LinKk!

Wa is dyn favorite fuotbalspiler? Yn de foarige 

iuw rekken de minsken net útpraat oer Abe 

Lenstra fan SC Hearrenfean. Hy skoarde de iene 

nei de oare goal. Lês hjir it wedstriidferslach 

fan syn meast legindaryske wedstriid. 

Bynamme  : Us AbeLibbe : 1920 oant 1985Berteplak : It FeanBerop : proffuotballer Opfallend :  skoarde mear as 700 kear 
 

Wa wie dat?

Abe 
Lenstra

7 maaie 1950: It stadion op It Hearrenfean sit grôtfol foar de 
kampioenskompetysje tusken Noard en West. 20.000 taskôgers 
sjogge hoe’t SC Hearrenfean ynmakke wurdt troch Ajax. Op it 
skoareboerd stiet it 0-3 foar de Amsterdammers. Abe Lenstra 
makket der foar de rêst noch 1-3 fan, mar yn de twadde helte 
stiet it al gau wer 1-5 foar Ajax. 

‘Dit komt net mear goed foar de Friezen. Wat sitte se no 
te slûgjen?’, raast fuotbalreporter Willem Willems yn syn 
mikrofoan. ‘De jonges fan Ajax geane as in spear. Se ramme de 
iene nei de oare bal deryn. Der moat al in wûnder barre, wol 
Hearrenfean noch winne.’

Oanfierder Abe Lenstra draaft oer it fjild. ‘Hee mantsje, dochst 
der noch wat oan?’, byt in supporter him ta. Abe wurdt poer, 

sjit fol adrenaline en hellet alles út ’e kast. Ek reporter 
Willem sit no op it puntsje fan syn stoel. ‘Jaahaa, de koes 
is út hear. Abe makket de manlju einlik goed wekker.’ Mei 
in prachtige hoekskop makket Abe in supergoal, it wurdt 
2-5. ‘Us Abe, hy flikt it wer! Hy wit hoe’t hy de supporters 
fermeitsje moat én hoe’t er syn team oan it wurk sette 
moat. Dit is echt topsport.’

Reporter Willem hat de eagen wagewiid iepen. ‘Wat bart 
hjir? De Friezen meitsje de Amsterdammers folslein 
bespotlik.’ Willem is net mear te hâlden. ‘En dêr komt 
Brandsma en makket de 3-5! In strafskop foar Jonkman. 

Set de 4-5 mar op de buorden, hear. Jaaa, we gean noch 
efkes troch. Sjoch dêr komt Hofman oan en hy koppet de 

5-5 der lekker soepel yn.’ 

Fan in 5-1 achterstân nei 5-5. ‘It is net te leauwen hoe’t Abe 
dy manlju oanfiert. Wat in ôfgong foar Ajax. Se stiene der sa 
goed foar... Mei noch fiif minuten op ’e klok. Watfoar kant giet 
dit op? Dêr komt Brandsma wer oan. 6-5!!! Hearrenfean wint 
fan Ajax! Wat fantastysk! Set de taap alfêst mar oan en folje in 
ekstra grut glês foar Abe. Sa’n grutte fuotballer ha wy nea hân!’
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1.   Koartsluting yn de harsens
Dat watst sjochst, giet fia in ynformaasjestream nei de harsens. Dêr wurdst dy der 
bewust fan en dan slachst it byld op yn dyn geheugen. Mar by in déjà vu giet dat 
oarsom: dat watst sjochst komt earst yn it geheugen terjochte en dêrnei wurdst dy 
der bewust fan. Dêrtroch tinkst datst it momint earder meimakke hast.  

2.  Flaterke yn it geheugen
In déjà vu ûntstiet as dyn brein situaasjes en oantinkens ferkeard kombinearret. 
It idee achter dizze teory is hiel simpel: dyn harsens sitte fol mei foarfallen dy’tst 
ûntholden hast. Soms komst yn in situaasje dy’t hiel bot liket op in situaasje dy’tst 
earder sjoen hast. It ‘plaatsje’ oerlapet sa bot dat dyn brein seit: ik ha dit alris earder 
meimakke. Sa’n flaterke soe foaral foarkomme ast wurdich bist. 

3.  Teken fan in oare wrâld
Guon minsken tinke dat déjà vu’s bylden út in foarich libben binne. Of bylden út 
dreamen dy’tst earder al hiest. Of miskien binne it tekens út in oare wrâld, sinjalen 
fan marsmantsjes… It gefoel is fansels ek hiel bysûnder: dit ken ik, dit ha ik earder 
meimakke! Dochs leauwe wy mear yn senario ien of twa…

Déjà vu is in Frânsk wurd. It 

betsjut ‘alris earder sjoen’.  

Do dochst de doar iepen, 

stapst de strjitte op en 

sjochst in hûn mei in giele 

halsbân foarbydraven. 

Dit ha ik alris earder 

meimakke, flitst der troch 

dyn holle. In déjà vu, 

elkenien hat it wolris hân. 

Mar wat is it presys? Op 

ynternet fynst ferskillende 

ferklearringen. Dit 

binne de trije meast 

foarkommende.

Déjà vu



 

Koart ferhaalKoart ferhaal

Leuk, hjoed ha we it 
tredde oere bio. Ik ha der sin oan. Ik sit dan altyd by it rút njonken Jelka. Jelka… ik fyn har sa yntrigearjend, sa super ynteressant. ’k Hie har namme ek noch nea earder heard. Under de les sjoch ik stikem nei har grutte eagen dêr’t de hiele biologyles yn fersûpe kin, ynklusyf Lankhorst, sa konsintrearre sit se te lústerjen. Witst, Jelka is fet stoer. Sy jout nearne om en komt rêstich yn in wyt oerhimd fan har heit op skoalle, of yn sa’n manneshirt maat XL. En as ik der no oer neitink… is it krekt of rûkt sy sels in bytsje nei after shave. Us mem is eigen baas fan in boutique. ‘Jim binne myn fisitekaartsjes’, seit se geregeld. Krekt as ha ik derom frege om altyd mar wer foar de moade út te rinnen. Wat soe ik stomme graach myn eigen klean útsykje wolle, krekt as Jelka. Myn eigen kapsel en myn eigen freonen. Foaral dat lêste.‘Ik fyn it belangryk dat dyn freonen in bytsje by ús passe’, seit ús mem. ‘En oars nimst dyn freondinnen mar eefkes mei nei de boutique.’ Ik bin net gek! Om har keure te litten troch ús mem seker. Jelka komt noait troch de seleksje! Jelka is fet autonoom. Dat is in djoer wurd foar sels beslisser, ast dy neat fan in oar oanlûkst. Dat ha wy krekt leard by Nederlânsk. Jelka stoot altyd presys twa tellen nei’t de bel giet de klasse yn en de leararen sizze der noait wat fan. Ik snap eins net sa goed wêrom, mar yn ’e pauze sit se faak allinnich. Hiel graach soe ik by har oanskowe wolle mar, ik wit net wat krekt, der is wat dat my tsjinhâldt. Jelka sjocht derút of wol se de hiele wrâld tusken har bôle plette en de tosken der ynsette. Sy hoecht fêst gjin selsmakke fitamine snacks en shakes te iten. Bin benijd wat se yn har bôletrompke hat…

Ferlet fan dy*

Tekst: C
iska N

oordm
ans

Ik bin 

Jelka, ‘brugpieper’, 

in earsteklasser út Gau, ûnder de 

reek fan Snits. In doarpsfamke, sis mar. 

Net dat de bern yn ’e klasse dat tsjin my sizze, 

mar it is krekt of kin ik myn klassegenoaten tinken 

hearre. Ik fiel de eagen fan de famkes oer myn hier, myn 

lichem, myn klean en skuon glydzjen. Fan myn hier oant myn 

teannen ta fiel ik my hjit wurden en rin ik te sopjen yn myn snea-

kers. Switfuotten. Ik kin der neat oan dwaan, mar ik fiel my sa ûnwis 

yn sokke situaasjes. 

Sûnt septimber sit ik no op it OSG. Moarns meitsje ik earst Tymen en 

Dani, myn broerkes, wekker en ús mem. No’t ús heit fuortrûn is, wol ús 

mem it leafst altyd op bêd lizzen bliuwe. Dêrnei meitsje ik de tafel klear en 

smar bôle. Njoggen stikjes yn totaal, trije foar yn elk bôletrompke. Ik set de 

waskmasine oan en soargje derfoar dat de boikes op tiid op ’e fyts nei skoalle 

sitte. Mem sit dan meast noch mei de duster by de tafel. Werklik, ik kin har 

dan wol wat dwaan! Sjit op mins! Ik wol it har wol ta raze mar as ik dan har 

lege eagen sjoch, hâld ik my yn; de triennen glinsterje tusken har wimpers. 

Sy mist heit. Wy misse heit allegearre. Meastal moat ik in sprintsje lûke om 

op tiid te kommen en ha ik foar make-up gjin tiid mear, of gjin sin. 

By Sigrid is dat oars. By bio sit ik njonken har. Ik snap net krekt wêrom’t 

sy my útsocht hat. Se wennet yn Snits en sjocht der alle dagen ge-wel-

dich út. Mei har blauwe maskara en dito eyeliner hat sy in moaie 

eachopslach dêr’t sy elkenien mei ynpakt. Jesse út 2H, likegoed as 

mynhear Lankhorst fan bio. Ik fernim hoe’t Sigrid ûnder de les 

nei my sjocht en wurd dêr fet ûnrêstich fan.
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tongersdei 3e oere. Bio.

twa tafels njonkeninoar 

Sigrid: Hoi Jelka. Hoe is it?

Jelka: Goed hear. Mei dy?

Sigrid: Prima. ’k Ha noch in 

havermout-apelkoek. Wolst in stikje?

Jelka: Hoecht net, myn bôle is noch net op.

Sigrid: Us mem fuorret ús alles wat grien en sûn 

is. De apelpitten fleane my hast ta de earen út. Wat 

soesto it leafst yn dyn bôletrompke fine wolle?

Dan is it stil. 

In skoftke. 

Sigrid hâldt har azem yn.

Jelka slokt muoisum de hap bôle 

troch en suchtet.

‘Us heit,’ seit se.

tongersdei - Pauze 

*Ik ha ferlet fan dy – Ik heb je nodig
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•  Akteur Brad Pitt hat yn syn karriêre al yn hiel wat films spile. Mar kinst dy him ek 
foarstelle... ferklaait as hin? Yn sa’n kostúm stapte hy op strjitte om om reklame te 
meitsjen foar in Meksikaansk restaurant. Ek wie hy sjauffeur yn limûsines. No lit hy 
him grif leaver rûn ride!

•  Sjonger Douwe Bob timmeret aardich oan ’e dyk mei syn moaie ferskes, mar hy hâldt 
ek wol fan in bierke en wat gesellichheid. Sjoch dan ek net frjemd op asto Douwe Bob 
yn Amsterdam bierkes taapjen sjochst yn syn eigen kafee The Fool Bar.

•  Ek de wrâldferneamde dj Martin Garrix hat in opfallend bybaantsje. Net foar it 
grouwe jild, mar om’t er it belangryk fynt dat jonge bern muzykles krije. Krekt lykas 
Marco Borsato fersoarget hy online muzyklessen foar bern fan de basisskoalle! 

•  Foar’t Jennifer Aniston de wrâld ferovere mei har moaie looks en har leuke 
rollen yn Hollywood, fertsjinne se har jild as telefoniste yn in callcenter. 
Soe se oan de telefoan ek sa grappich wêze?

Hy is noch mar 21 jier, mar Paul Sinha is hurd op wei om ien 
fan de grutste artysten fan Nederlân te wurden. Paul komt út 
Deventer en dropte syn earste tracks al doe’t er 16 wie. Hy die 
mei oan in lokale talintejacht en wûn. Dêrtroch learde er Purp 
kennen en tegearre waarden se it duo ‘Vans ’n Purp’. Se folgen in 
muzykoplieding oan de Herman Brood Academie. Dêr leart Paul 
ek sjongen en ûntwikkelet er syn eigen muzykstyl. Dûnsmuzyk 
mei werkenbere teksten, geskikt foar in brede doelgroep. Yn 
2016 besleat er solo fierder te gean en by platelabel Top Notch 
te tekenjen. Tsjek ’m út!

Eurovision Song Contest
Der binne net in soad lannen dy’t al sûnt de alderearste edysje (1956!) meidogge oan it Eurovision 
Songfestival. Nederlân wol! Yn 1975 waarden wy mei Ding-a-dong fan Teach-In earste. Dy prestaasje 
is dêrnei noait mear behelle. Fjouwer kear die Nederlân net mei, dat wie om’t de finale op 4 maaie 
foel, op ús deadebetinking. Yn 1999 helle Marlayne mei One good reason it 8e plak, mar Nederlân 
bakte der dêrnei neat mear fan. De 3JS einigen sels op it alderlêste(!) plak. It Eurovision Songfestival 
wie hjir doe hielendal net mear populêr. Mar yn 2013 besleat Anouk dêr feroaring yn te bringen. 
En dat slagge! Anouk kaam mei Birds yn ’e finale en einige op nûmer 9. Doe diene Ilse de Lange en 
Waylon as it duo The Common Linnets mei. Calm after the storm waard ús ien nei grutste sukses, 
want it ferske einige op nûmer 2! Ek Trijntje Oosterhuis en Douwe Bob besochten it. Trijntje kaam 
net yn ’e finale, Douwe Bob wol en waard 11e. En dit jier stjoerde Nederlân de trije suskes fan 
O’G3NE nei Kiev.  Lisa, Amy en Shelley binne natuertalinten, se wûnen yn 2007 nammentlik it 
Junior Songfestival en yn 2014 The Voice of Holland. Mei it prachtige Lights and Shadows dat se 
skreaunen foar harren sike mem, waarden se 11e. Dat is neffens ús in te leech plak, want de trije 
susters songen de stjerren fan ’e himel… Wa soe der takom jier meidwaan foar Nederlân? 

Dochter Michael
Jackson op it wite doek!

Paris Jackson sil har earste filmrol spylje. De 19-jierrige 
dochter fan Michael Jackson sil yn in horrorkomeedzje 
har debút meitsje. De film hat noch gjin titel of 
premjêredatum, mar de ferhaalline is wol al bekend. De 
film giet oer in sakeman dy’t yn Meksiko yn in wrâld 
fan drugs en misdied telâne komt. La Jackson skitteret 
neist grutte stjerren as David Oyelowo en Charlize 
Theron. Paris makke har telefyzjedebút yn de searje 
Stars, dy’t yn juny yn Nederlân te sjen is. Mar se docht 
mear, begjin maart tekene se ek noch in kontrakt by 
modelleburo IMG. Paris Jackson is hot! 

Ierdbei-blonde rapper

Ali B en soan moetsje 
harren held

Ali B en syn soan Amin hienen tegearre in 
quality time-tripke nei Madrid. De twa hienen 
de tiid fan harren libben, mar it absolute 
hichtepunt wie dat Amin syn grutte held 
Cristiano Ronaldo moete! Nei de wedstriid 
naam Cristiano rêstich de tiid om te praten 
en tips te jaan. De moaiste tip wie: ‘Listen 
Amin, always work hard and never give up!’ 
Ali B wie sa entûsjast oer dat momint dat hy 
rôp dat er al syn awards ynleverje soe foar dit 
momint. 

Bybaantsjes stjerren
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Heit Durk wie 20 jier doe’t hy syn earste 
crossauto kocht. Dat wie it begjin fan in 
hobby dêr’t ek syn soan en dochter no 
hielendal wei fan binne. ‘Autocross is 
foar ús ‘a way of living’. Wy binne alle 
wykeinen fuort te racen.’ 

Doe’t Tsjalle 12 jier wie, frege er syn heit 
oft er ek race mocht. ‘Syn antwurd wie 
“ja” en ik krige fuort in eigen auto.’ Sûnt 
dy tiid prutst Tsjalle sels ek in protte 
oan syn auto. ‘In stockcarauto boust 

hielendal op, fan it sjassy* ôf. Oan ’e 
bûtenkant sjocht de auto der miskien 
út as in gewoane auto, mar de technyk 
binnenyn is hiel oars.’ Heit Durk fynt dat 
Tsjalle der sels ek wat foar dwaan moat. 
Hy wurdt holpen troch in hiel team, mar 
moat sels de auto ek ûnderhâlde kinne. 
Dat jildt ek foar it klearmeitsjen foar in 
wedstriid.’ 

Op dit momint riidt Tsjalle noch yn de 
F2 Junior klasse. Yn dizze klasse giet 
it om de snelheid. Tsjalle: ‘De start is 
it belangrykst. Dan moatst sa fluch 
mooglik frij baan sjen te krijen. Dat is 
noch knap lestich mei 25 auto’s yn ’e 
baan, mar meastal slagget dat wol.’ Syn 
moaiste oerwinning yn dizze klasse 
helle hy foarich jier. ‘Doe wûn ik foar it 
earst de Kings Battle yn Blauhûs.’ Op de 
lêste Keningsdei die Tsjalle dat nochris 
en dus waard er wer kroane ta King of 
Dirt. ‘De wedstriden waarden dit kear 
live útstjoerd troch Omrop Fryslân, dat 
wie fantastysk. It earerûntsje lâns it 
publyk fûn ik prachtich, mar it giet my 
om it winnen!’ 

*Sjassy (chassis): it ûnderstel fan in auto, 
sûnder opbou.

Folgjend jier wurdt alles oars, want dan 
giet Tsjalle nei de F2 klasse. ‘Dêr sjoch ik 
nei út’, klinkt it entûsjast. 

‘Dan begjint it echte racen, want dan 
meist botse en ramme.’ Behalve snelheid 
is dan ek taktyk en wedstriidoersjoch 
belangryk. Om wer wedstriden winne 
te kinnen sil er dan earst in pear jier 
ûnderfining opdwaan moatte. 

Stockcarracen is in kontaktsport en 
dêrtroch sjocht it der spektakulêr út. Is 
it net gefaarlik? ‘It is hiel belangryk om 
goed materiaal te hawwen en feilich yn ’e 
auto te sitten. De feilichheid is al stikken 

ferbettere ast it fergelikest 
mei foarhinne. Wy ride mei 
in Head and Neck Support 
system (HANS system), dêr 
is de Formule 1 yn 2003 mei 
begûn. It soarget derfoar dat 
de druk op dyn holle en nekke 
minder is.’

Tsjalle folget de metaal-
oplieding oan de AMS (Anna 
Maria van Schurman) yn 
Frjentsjer. Alle frije tiid dy’t 
oer is, besteget er oan syn 

stockcar. ‘Myn ultime doel is om 
mei te dwaan oan it WK yn Ingelân. Dat 

is it heechst helbere en dat wol ik graach 
helje.’ Syn heit hat al WK-ûnderfining en 
sjocht ek Tsjalle oait op it heechste nivo 
riden. ‘Op de lange termyn is dat seker 
mooglik. Boppedat kinst dizze sport 
jierrenlang beoefenjen bliuwe.’

King of dirt
Tsjalle Greidanus (15) út Frjentsjer is ‘into’ autocross. 

Troch syn heit Durk ride Tsjalle en syn sus Baukje no 

yn de keningsklasse fan de autocross: stockcarracen. 

Dat is mei selsboude auto’s jeie op in ovalen baan 

fan 400 meter. ‘Blikvanger’ boppe-op de auto is de 

grutte spoiler. Tsjalle: ‘Dy soarget foar druk op de 

achtertsjillen en it sjocht der ek noch moai út.’

Sjoch foar mear ynformaasje 

oer Team Greidanus op 

www.stockcar29.com. 

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong



Tekst: A
tsje de V

ries

1514

De plysje helpe by it oplossen fan misdieden… Megan Koch en Anne Woudstra 

binne ‘Teenage Crimefighter’. Se hawwe gjin gewear, gummykneppel 

of pepperspray, mar wol in oar sterk wapen: ynternet! Resjersjeurs 

kinne op ynternetgebiet nammentlik hiel wat leare fan jongeren. 

Sa wurket it
Sa’n 40 jongeren fan it Comenius, 
Drachtster Lyceum en Friesland College 
wurde ynset as Teenage Crimefighter. 
It is in proef dy’t de plysje tegearre 
mei NHL Hogeschool docht. De groep 
jongeren kriget in pear kear in saak 
tastjoerd. In echte saak, oer in misdied 
dy’t yn Fryslân bard is. De plysje freget 
de jongeren om online ynformaasje 

oer de saak, de dieder of it slachtoffer 
te sykjen. Dy ynformaasje wurdt yn in 
app dield mei de plysje, mar ek mei de 
oare dielnimmers. De jongeren dogge 
it ‘wurk’ thús en sa no en dan is der in 
gearkomste yn Ljouwert. Se krije der net 
foar betelle, mar de reiskosten wurde 
fergoede en se krije foar de gearkomsten 
frij fan skoalle.

Megan Koch, 
vwo 5 drachtster Lyceum
‘Ik bin in crime-ferslaafde. Ik hâld 
fan boeken en telefyzjesearjes oer 
misdieden. Doe’t de plysje op skoalle 
fertelde oer dit projekt like it my fuort 
hiel leuk ta. Ik ha my mei in freondinne 
opjûn en no dogge wy beide mei. Wol sa 
gesellich.’

Foldocht it oan dyn 
ferwachtingen? Is it echt leuk?
‘Ja, it binne echte plysjesaken en dat 
makket it spannend. Ik fyn it ek leuk 
om nije minsken te moetsjen. Wy 
fine ek echt brûkbere ynformaasje. 
Gewoan fia ynternet, dus sûnder 
alle ekstra helpmiddels (databases, 
ôfharkapparatuer, tips, geheime ynfor-

maasje) dy’t de plysje hat. It is 
bêst wol ferslaavjend en it jout 
in kik as ik wat fyn. Ik bin der 
samar in pear oeren yn ’e 
wike mei dwaande.’ 

Fynst it ek nuver dat 
de plysje help fan 
jongeren freget?
‘Nee, ik fyn it just hiel goed 
dat de plysje gearwurket 
mei de jongere generaasje. 
Wy binne grut wurden mei 
ynternet en witte it paad te 
finen. Dat jildt net foar de 
âldere generaasjes dy’t by 
de plysje wurkje.’

Anne Woudstra, 
vwo 5 Drachtster Lyceum
‘Dit projekt like my in moaie útdaging, it 
is in goeie kâns om in bydrage te leverjen 
oan de maatskippij én it is fansels 
machtich om in bytsje de detective út 
te hingjen. Ik fyn it ek moai dat it echte 
saken binne, it wurk fielt dêrtroch 
nuttich. Sa ha wy de sjitpartij by Thialf 
ûndersocht.’ 

Watfoar ynformaasje 
fûnen jim by dy saak?
‘Op ynternet stie dat de fertochte earder 
by in saaklik konflikt nei Brazilië flechte 
is. It soe samar kinne dat hy dêr no wer 
hinne is.’

Hast it der drok mei?
‘It is hiel fleksibel wurk, ik kin it oeral 
dwaan, as der mar ynternet is. De plysje 
hat in soad wurdearring foar ús wurk en 
ferwachtet net dat we ús skoalwurk lizze 
litte foar dit projekt. Mar ast wat op it 
spoar bist, sikest fansels wol fierder en 
is it dreech om op te hâlden…’

Teenage crimefighters
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‘Eigenlijk wist ik toen ik vier jaar was al 
dat ik iets met water wilde. Mijn ouders 
hadden een zeilboot en als ik daarop 
sliep was dat naast een klein raampje. 
Als de boot scheef hing, ging dat raampje 
helemaal onder water en dat vond ik 
prachtig.’ No is Niels 13 jier en wennet 
er sûnt augustus 2016 troch de wike op 
de akademy.

Op de akademy folgje learlingen gewoan 
in vmbo-oplieding, mar op tiisdeis ha 
se it fak BO: Beroeps Oriëntatie. Dan 
roeie se of wurkje se op de ms Emeli (in 
lyts frachtskip), de ms Prinses Maxima 
(in grutter frachtskip) of de Prinses 
Amalia (in triuwbak; kin in frachtskip 
triuwe). Se hawwe ek wykfearten: dan 
farre se de hiele wike in rûte mei de boat 
en libje se dêr ek op. Dat fynt Niels ien 
fan de moaiste dingen dy’t er oant no ta 
meimakke hat, sa’n wykfeart. ‘Ik voelde 
toen dat dit echt is wat ik wil, dat ik dit 
voor altijd wil blijven doen.’ Seesiik hat 
er noch noait west. Yn syn linkerear hat 
er in rinkje. ‘Met opzet links: zeemannen 
dragen ringetjes aan die kant.’

Niels Meijer fan Snits is gek op wetter. Yn groep seis wie er 

derút: ik wol nei de Maritieme Academie yn Harns. No wennet 

hy dêr fiif dagen yn ’e wike, sadat er oait kapitein wurde kin. 

Tekst en byld: M
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Op de  

Maritieme Academie
 

Maritieme Academie

Maten
De earste pear wiken fan de oplieding 
wie Niels bot ûnwennich: hy miste 
thús. En hy koe it ek net sa goed 
mei syn keamergenoaten fine. De 
ûnwennichheid wie nei trije wiken oer. 
En nei fiif wiken mocht er nei in oare 
keamer ferhúzje. Dat wie top: hy kaam 
op in keamer mei Wesley Huisman en 
Wesley Wilkens. De jonges binne no 
grutte maten. Se fiele hast as famylje 
fynt Niels. ‘Dat komt ook omdat 
je hier woont. Dan bouw je sneller 
vriendschappen op.’ No is Niels 
noait mear ûnwennich. 

Syn âlders en lytse broerke binne 
noch wolris ûnwennich fan him. 
Mei syn broerke bellet er in soad. 
It iene wykein is er by syn mem 
en it oare by syn heit. Hy hat ek 
trije styfbroers. Ien dêrfan is 13 
jier en sit yn it twadde jier fan 
de akademy. ‘Dat maakt het 
makkelijker om hier te wonen. 
Hij is er altijd voor mij als ik 
hem nodig heb.’
De learlingen wenje yntern 
om’t dat harren wenne lit oan 
it libben op see. As se letter op 

in skip wurkje, binne se ek faak skoften 
fan hûs. Yn ’e wykeinen en fakânsjes 
meie se nei hús, mar mei harren jierdei  
bygelyks net. Dan krije se wol ‘ontbijt’ 
op bêd mei wat lekkers derby, middeis in 
taartsje en se meie traktearje. Famylje 
mei wol delkomme.

Piraten oanpakke
In dei op de akademy duorret foar Niels 
fan acht oere moarns oant fjouwer oere 
middeis. Dêrnei is er efkes frij. Jûns ite 
se mei-inoar yn in grutte kantine. ‘En 
daarna hebben we van zeven tot acht 
uur nog een huiswerkuur.’ Hoewol’t 
er sa mear lesoeren hat as immen op 
in gewoan vmbo, fynt Niels net dat 
er it folle drokker hat. Guon dingen 
yn syn libben lykje bot op dat fan syn 
âlde basisskoallefreonen, mar guon ek 
hielendal net. ‘Als we het over school 
hebben, merk je dat we beide ons best 
ervoor moeten doen. Dat is hetzelfde. 
Maar de leefomgeving is wel compleet 
anders.’

De wiken foardat Niels echt ferhuze nei 
Harns, hat er noch wol ris twivele. Wol 

er dit echt? Mar no twivelet er net mear. 
‘Ik heb het hier erg naar mijn zin. Het 
geeft me zoveel plezier en ik voel me 
thuis.’ Nei dizze fjouwer jier mei er op 
binnenfeartskippen farre. Mar earst wol 
hy troch nei de Koninklijke Marine. As 
er dêr klear is, wol er noch de twajierrige 
seefeartoplieding fan de akademy dwaan 
en dan mei er as kapitein op see farre. 

Kapitein
It alderleafst wurdt Niels kapitein op 
in marineboat. ‘En dan wil ik varen 
op plekken waar piraterij is: met de 
marineboot bescherm je dan boten die 
een lading vervoeren. Als er piraten in 
de buurt komen, neem je hun boot over. 
Dat is spannend en gevaarlijk, maar ook 
prachtig werk en iemand moet het doen. 
Ik wil die mensen en de vrachten die ze 
vervoeren beschermen.’ 



   

Kieze dat is net myn sterkste.
Moarns begjint dat al mei klean,
by de itenstafel: drama!
Dan: sil ‘k fytse of te rinnen gean…

Alle dagen al dat kiezen,
ja, ik bin in twivelkont.
Ik kin noait ris hurd en hastich,
‘k hear se rabjen: ‘Dy is net gesond!’

‘k Moat no kieze: ‘Wat wolst wurde?’
Ik bin fjirtjin! ’t Is debyl!
Mar ik lit my noch net fange,
flean mar lekker op mei jim ‘profyl’!

Kieze

Jelle Bangma

1918

SA2016 skoalle en KiezeSA2017
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schoolactie.hema.nl

www.studiostationery.nl

Back to school yn styl!

Tribe

In fideopetear mei acht freonen tagelyk, hoe gesellich 

is dat! De nije app Tribe makket it mooglik. En it is 

supersimpel! Download de fergeze app, sjoch wa fan 

dyn freonen online is, klik op dyjinge dêr’tst in 

fideopetear mei ha wolst en have fun! 

Witsto presys wa’t de bekende vloggers binne, 

sitsto alle dagen oeren op YouTube en fynst it sels 

ek leuk om vlogs op te nimmen? Dan is dit echt 

wat foar dy! Hema organisearret de earste echte 

Vlog Academy. Fan ’t simmer kinst dêr fan 

ferskillende bekende YouTubers de skills leare om 

ek in echte YouTuber te wurden. En troch mei te 

dwaan makkest ek nochris kâns op te gekke 

prizen! Sjoch op schoolactie.hema.nl foar it 

lesroaster en skriuw dy yn foar dizze te gekke 

YouTube kolleezjes! 

Vlog academy

It is DE raazje fan no, se binne superleuk en soene ek 
noch konsintraasje ferheegjend wurkje… Fidget 
spinners! Hasto der al fan heard? In lytse gadget mei 
in kûgellager yn it midden dy’t derfoar soarget dat de 
spinner draaie kin. De bedoeling is datst it ding mei 
twa fingers fêstpakst by de kûgellager en him in 
triuwke joust sadat er begjint te ‘spinnen’. Dat klinkt 
hiel saai, mar wurket ferslaavjend. En it skynt dus ek 
noch rêstjaand te wurkjen, foaral ast dy besikest te 
konsintrearjen op oare saken. Dyn húswurk 
bygelyks… Leare wie noch noait sa leuk! Bist in echte 
fidget spinner fan? Besykje dan ris in trúkje. YouTube 
stiet fol mei filmkes fan echte Fidgeters dy’t stunts 
úthelje mei harren spinner.

Fidget spinners

Ek dit jier shopst as LinKk-lêzer de leukste skoaldingen by Studio Stationery. En  – ferrassing – dat kin ek noch mei koarting! Fan 30 maaie oant 31 juny 2017 krijst 20% koarting op dyn favoriten. Sjoch dus gau op www.studiostationery.nl foar de leukste notysjeboeken, pinnen, potleaden en noch folle mear. 

Noch sa’n raazje dy’t net allinne superleuk is, mar ek hiel handich. Dit is de popsocket, in soarte fan platte button dy’tst achterop dyn smartphone plakst. It ding kin ‘útpoppe’ ta in handige hâldfêst foar dyn telefoan. Sa litst de telefoan minder gau falle en is hy makliker yn gebrûk. De popsockets binne yn alle soarten en maten te krijen, se sjogge der te gek út! 

Popsocket

Brûk as koartingskoade: LINKK2017 
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Populêrste Snapchat-filters
Se binne der noch hielendal net sa lang, de Snapchat Lenses sa’t de 
filters fan Snapchat offisjeel hjitte. Pas yn septimber 2015 waarden se 
lansearre. Dat it bedriuw hjirmei grutte ynfloed hie op de digitale wrâld 
is wol dúdlik. Snapchat hat no bekendmakke watfoar filters oant no ta it 
populêrst west hawwe. De folchoarder fertelle se der net by, dus dêr kinne 
wy allinne mar nei riede, mar dit binne de tsien populêrste Snapchat-
filters: hûn, blommekrâns, flinters, face swap mei freon, kleurjende 
wangen, rôze blommekrâns, hert, bij, rimpel en face swap mei in foto.    

Yntsjekke mei dyn smartphone
Hasto dat no ek altyd? Datst yn ’e bus yntsjekke wolst en dyn ov-
kaart net fine kinst? Dat is mooglik gau foarby. KPN, Vodafone en de 
lanlike iepenbierferfierbedriuwen hâlde no in proef mei yntsjekken 
mei de smartphone. De bedoeling is dat passazjiers by alle 
ferskillende ferfiersbedriuwen yntsjekke kinne mei de smartphone. 
As de proef in súkses wurdt, dan wurdt it betelsysteem ek yn de rest 
fan Nederlân útrôle. Kom mar op, liket ús superhandich!    

Apple komt mei goedkeapere iPad 
Apple hat in nije iPad lansearre. Mei 409 euro is it de goedkeapste iPad fan dit 
momint. De nije tablet hat in skerm fan 9,7 inch. It is de opfolger fan de iPad 
Air 2 dy’t yn 2014 útkaam. It ding is 20 prosint dikker as de iPad Air 2 en 32 
gram swierder. It skerm hat, krekt lykas eardere modellen, in resolúsje fan 
2048 by 1536 piksels. De techgigant brûkte foar dit model de 64-bits A9-
chip, dy sit ek yn de iPhone 6S. Apple brûkt de merknamme Air net mear, 
dizze tablet hjit gewoan ‘iPad’. In bytsje ferwarrend liket ús dat wol…

Autokorreksje Frysk  
Foutsjes type yn it Frysk hoecht fan no ôf net mear. Google hat no 
autokorreksje Frysk foar Android-telefoans. De app mei de namme 
Gboard is fergees te downloaden fia Google Play. Google skreau op 
Facebook: Fryske freonen, der is wat nijs: wy ha foar Gboard stipe yn it 
Frysk tafoege! Dus nea wer ‘It giet kan’ of ‘panty kousen’, mar gewoan ‘ it giet 
oan’ en ‘oant moarn’! Fansels kamen der op Facebook reaksjes op de nije 
funksje. Fan Hjir mei ik wol oer, oant Hoecht net, ik kin it sels wol, mar ek 
Het schijnt dat hij bij hard schudden ook het Friese volkslied afspeelt!.

Solo-album Harry Styles   
Baalsto noch hieltyd fan de break fan One Direction? Gjin noed. Nei Louis 
Tomlinson, Niall Horan en Zayn Malik komt no ek Harry Styles syn 
solokarriêre fan ’e grûn. Earder al brocht de 23-jierrige sjonger in single út 
en 12 maaie ferskynde dan ek syn earste solo-album. Behalve syn single Sign 
of the times steane ûnder oaren de nûmers Meet me in the hallway, Ever since 
New York en Kiwi op de plaat. Harry hie it de ôfrûne tiid net allinne drok mei 
syn nije album, hy wurke ek oan syn debút op it wite doek. Fan ’t simmer 
ferskynt de oarlochsfilm Dunkirk wêryn’t de sjonger in byrol hat. 


