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LinKk is in tydskrift foar 
jongeren dat seis kear yn 
in skoaljier 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.Wat foar dy?
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Abonnemintspriis 2017-2018: 

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!
Jim sitte alwer in pear wiken op skoalle. Tinkst mei weemoed werom 
oan dy geweldige simmerfakânsje? Ien treast: hjir is LinKk. It ljocht 
tusken al dy tsjustere skoalboeken. Teminsten, dat hoopje ik. LinKk 

is – mar dat hiest al yn ’e gaten ;-) – Frysktalich. Tenei lêsto 
dit tydskrift by it fak Frysk. 

It tema fan dizze LinKk is Minsken en Moetings. Do 
hast it fêst drok mei it moetsjen fan nije minsken, want 
as it goed is sitst krekt op in nije skoalle. Hast al leuke 
persoanen kennen leard? Yn dizze LinKk komme wy ek 
yn ’e kunde mei alderhande minsken. Moetsje Robin van 
der Veen, in rising star yn moadelân. Lês oer Eise Eisinga, 
ús grutte stjerrekundige sjeny (genie). En kom te witten 

watfoar foute útspraken ast net dwaan moatst by in moeting mei in 
leuke jonge/famke. 

Wolsto ek bûten de Fryske les op ’e hichte bliuwe fan linKke nijtsjes? 
Folgje LinKk fia Twitter, Facebook of Insta (3x @linkkmagazine). 

Hoi! 
Marrit de Schiffart
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Kinsto it? Fol passy en konsintraasje in gedicht foardrage 
op in grut poadium? Jou dy dan op foar FeRstival. FeRstival 
is de Fryske foardrachtswedstriid foar middelbere skoallen. 
De foarrondes binne op freedtemiddei 10 novimber yn 
Drachten en Ljouwert en op freedtemiddei 17 novimber 
yn Snits. De finale is op sneon 16 desimber yn it Posthuis 
Theater op It Hearrenfean. De oanfang is altyd 13.30 oere.
 
Om mei te dwaan kiest in gedicht út it boekje FeRsefariaasje 
2017. Dat boekje kinst krije fia dyn dosint Frysk. 
Dêryn stiet ek hoe’tst dy opjaan kinst, dat moat foar 
20 oktober. Doch mei en wy sjogge dy on stage! 

Spesjale edysje: Fersier in Fers
Om’t FeRstival dit jier 75 jier bestiet, is der in spesjale 
wedstriid: Fersier in Fers. Hasto neat mei foardragen 
op in poadium, mar fynst it wol leuk om kreatyf mei 
taal om te gean? Dan is dit wat foar dy! By dit ûnderdiel 
kiest in gedicht út FeRsefariaasje en brûkst fragminten 
út dat fers om in keunstwurk fan te meitsjen. Dat 
kin troch te hânletterjen of te yllustrearjen. Mear 
ynfo oer dizze edysje fynst ek yn FeRsefariaasje. 

PS Besjoch ek de filmkes fan de winners fan FeRstival 2015 en 
2016, sykje op YouTube op ‘FeRstival 2015’ en ‘FeRstival 2016’.

Dikke hit: 
unicorn ice cream

Nûmer 1
jiergong 18
septimber 2017

Kek op stap

Ziggo Fashion yn Snits 
hat no wol hiele kekke 
taskes… Tsjek dizze 
prachteksimplaren mei 
Fryske flagge. Hartstikke 
handich om dyn jild en 
telefoan feilich yn op 
te bergjen. Se binne ek 
noch fan echt lear. Hasto 
leaver in clutch yn pleats 
fan in taske? Tsjek dan 
de site fryskekadoos.nl, 
dêr ha se behalve de 
taskes ek Fryske clutches. 

1. De Jong

2. Jansen

3. De Vries

4. Van de Berg/Van den Berg/Van der Berg

5. Van Dijk

Wat binne de meast 
foarkommende 
achternammen 
fan Nederlân? 
Sjoch hjirûnder 
oft dyn namme de 
top 5 ek hellet. 

Achternammen

3

So you think you 

can foardrage?!

It bestiet al hiel lang, mar fan ’t simmer wie it in hit 
by de Jamin yn Ljouwert: ienhoarniis. It is in miks 
fan marshmallow-, smurfe- en noch wat oar iis. Dêr 
boppe-op struie se noch wat minymarshmallows 
en ytbere glitters... Kosten? Ien euro. Lekker ite! 
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fa-college yn Grins. ‘Myn 
klassegenoaten fine it 
wol fet dat ik dit mo-
dellewurk doch. En myn 
mentor fynt it ek leuk. 

Oant no ta kin ik it goed 
kombinearje. Ik krij 
eins altyd frij foar in 
show of in fotoshoot. 
Op skoalle sjogge se 

it as in moaie ‘le-
venservaring’. Se 
wolle my dizze 
unike kâns net 

ûnt nim me.’

Each yn each 
mei Rihanna

Oer unike kânsen sprutsen; Doutzen 
en Akke Marije is Robin achter de 
skermen spitich genôch noch net tsjin 
it liif rûn. Wol moete er Miuccia Prada, 
ien fan de meast ynfloedrike minsken 

yn ’e moadewrâld en dé designer fan 
Prada. En hy waard bewûndere troch su-
perstjer Rihanna. ‘By de show yn Milaan 
siet se yn ’e seal’, fertelt Robin grutsk. 
‘Mar ik ha har sels net sjoen. Moatst der 
sa goed om tinke wêr’tst rinst en meist 
net ien oansjen op ’e catwalk. Dochs is 
it wol grappich; ik ha Rihanna net sjoen, 
mar sy my wol.’

It kin dus echt; datst gewoan yn ’e stêd 
kuierest en der samar ynienen in scout 
foar dyn noas stiet dy’t dy freget oftst 
ek model wurde wolst. It oerkaam Ro-
bin foarich jier, doe’t er tegearre mei syn 
buorfamke yn Grins wie. ‘Wy hiene krekt 
ús teoryeksamen foar de auto helle’, fer-
telt er. ‘Op strjitte waard ik oansprutsen 
troch in scout fan modelleburo Republic 
Men. Dy woe witte hoe grut ik wie en hy 
woe myn telefoannûmer ha. Hy frege ek 
oft ik wat foto’s opstjoere woe. Dus dat 
ha ik dien.’ 

Noait in selfy
Noch gjin twa wike letter wurdt Robin 
útnûge foar syn earste fotoshoot. Hy 
ferskynt fuortendaliks yn it bekende 
tydskrift Vogue Man. Net samar in 
bledsje. Grutsk lit Robin syn beide foto’s 
sjen. By de iene hat er it hier rjocht oer-
ein, by de twadde foto binne syn wylde 
lokken strak nei achteren kjimd. Hy is 
hast ûnwerkenber. ‘Witst fan tefoaren 
noait watfoar klean se dy oandogge of 
hokker look se yn ’e holle ha. Dat makket 
it elke kear wol wer spannend’, laket er.

Oan ’e keukenstafel by syn heit en 
mem en suske Mirjam yn Drachten fer-
telt Robin fol entûsjasme oer syn mo- 
delle-aventoeren. Noch mar 17 jier en hy 
stiet al op ’e catwalk by grutte moade-
shows yn Parys en Milaan. Syn karriêre 
giet as in spear. ‘Dit hie ik sels ek nea 
tocht’, jout er ta. ‘Ik makke eins noait fo-
to’s fan mysels. Ek gjin selfy’s of sa. Ast 

my in jier lyn ferteld hiest dat ik model 
wurde soe, hie ’k dy útlake’, knypeaget 
er. 

Nei de kapper
Fan noait in selfy oant profesjonele 
shows foar grutte merken lykas Prada 
en J.W. Anderson. It ôfrûne jier is der 
hiel wat feroare yn Robin syn libben. Hy 
reizget tsjintwurdich stêd en lân ôf foar 
saneamde castings. Dat binne in soarte 
fan sollisitaasjes by grutte kleanmerken 
en designers. Robin lit dan syn sedcard 
(fisitekaartsje) sjen fan it buro Republic 
Men. ‘Ik gean faak nei it haadkantoar yn 
Amsterdam om nije polaroids meitsje 
te litten. Sa is myn sedcard altyd up-to-
date’, leit er út.

Dochs binne syn kreaze krullen op de 
sedcard yntusken útgroeid ta in wyld 
bosk hier. Robin krige fan syn buro 
nammentlik it advys om syn hier langer 
groeie te litten, sadat klanten mear sty-
lingsmooglikheden ha. ‘Dat is ien fan 
de saken dêr’t Republic Men my oer ad-
visearret’, knikt er. ‘Ik krij ek catwalk-
trainingen en omdat ik noch mar 17 bin, 
giet der altyd immen fan it buro mei nei 
it bûtenlân as begelieder.’

Reiskes nei Milaan en Parys; soest der 
hast stjerallueres fan krije… Mar dat 
falt wol wat ta, laket Robin. ‘Ik fuotbal-
je noch altyd by SC Boornbergum en sit 
noch gewoan op skoalle.’ Hy docht de 
oplieding Sport en Bewegen oan it Al-
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Nei de modellen Doutzen 

Kroes en Akke Marije Marinus 

hat Fryslân no ek in manlik 

model dat de show stelt op 

ynternasjonale catwalks. Robin 

van der Veen (17) út Drachten is 

in rizende stjer yn moadelân! 

Robin is 
booming
yn moadelân

Robin is 
booming
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Royal friesianRoyal friesianRoyal friesianEise Eisinga, 
rêder fan ús
planeet?

Eise Eisinga, 
rêder fan ús
planeet?

Wat hasto boppe dyn bêd 

hingjen? In poster fan it 

Nederlânske alvetal of 

konsertkaartsjes fan dyn 

favorite band? Eise Eisinga 

wie yn de 18e iuw sa yn ’e ban 

fan it hielal, dat hy syn hiele 

hûs der fol mei hong. Hoe? Lit dat 

syn frou Pietje mar fertelle.

Dy man fan my, dat wie my in 
moaienien hear. As jonkje wie Eise 
al gek fan rekkenjen en mjitten. 
Doe’t er fyftjin jier âld wie skreau 
er syn eigen wiskundeboek fan mar 
leafst 650 siden. Letter skreau hy 
noch in boek oer stjerrekunde. En dat 
wylst er allinnich mar nei de basisskoalle 
west hie.
Eise syn heit wie wolkjimmer yn Dronryp. Hy 
fûn dat Eise net fierder hoegde te learen. De bern 
moasten him helpe, al hie Eise sels wol graach nei 
de universiteit wold. Wy trouden en begûnen yn 
Frjentsjer ek in wolkjimmerij. 
Yn 1774 ûntstie der in soad ûnrêst yn Fryslân. In 
dûmny bewearde dat op 8 maaie alles yn ’e fik fleane 
soe. Hoe? De planeten Merkurius, Fenus, Mars en 
Jupiter soene op dy datum op ien line mei de moanne 
oan ’e himel stean. De man miende dat se dan út 
harren baan fleane soene en dat de ierde troch de 
sinne ferskroeid wurde soe. 
Dat moast ús Eise noch mar ris sjen. Yn ús wenkeamer 
boude hy it hielal yn miniatuer nei: in planetarium. 
As wy oan tafel sieten te iten tikken de planeten ús 
om ’e holle hinne. Krekt as de werklikheid. Sân jier 
lang wie hy der mei dwaande. Earlik, ik waard der 
wolris hielendal gek fan. Oerdeis wolkjimmer en jûns 

stjerrekundige. Mar wol 
in hiele goedenien. De 
gelearde manlju wienen 
swier ûnder de yndruk fan 
syn planetarium. Sels de 
kening hearde oer syn 
minyhielal. Hy kocht 
Eise syn planetarium 
op. It iennichste dat 
Eise hoegde te dwaan 
wie de minsken te 
fertellen oer it hielal. 
En dat docht hy oant 
de dei fan hjoed, want 
syn kreaasje is noch 
hielendal yntakt. 

Libbe : 1744-1828Berteplak : DronrypBerop :  wolkjimmer én stjerrekundige Opfallend :  boude it hielal nei yn syn wenkeamer 

Wa wie dat?

Eise 
EisingaTekst: M

arrit de Schiffart

Tekst: Froukje Sijtsm
a, yllustraasje: Pascal Brander

76

Nederlânske manlju binne al jierren de grutste mannen fan 
’e wrâld. Ferline jier waard dat nochris befêstige troch in grut 
ûndersyk. De Nederlânske man hat in gemiddelde lingte fan hast 
183 sintimeter. Dat jildt net foar Limboargers. Dy binne sa’n twa 
sintimeter lytser. Dat de Nederlânske man de langste op ierde is, 
hawwe wy dus te tankjen oan de Friezen en Grinzers. Hjir yn it 
noarden wenje de echte reuzen. 

Genen
Binnen Nederlân binne dus grutte ferskillen. Dêrfoar binne 
ferskillende oarsaken. Sa wurdt lingte erflik bepaald. Wy stamme 
ôf fan de Friezen (krekt lykas de Grinzers) en dat folk hat ‘lange’ 
genen. Dat jout ús in foarsprong op Limboargers dy’t ôfstamme 
fan ‘lytsere’ folken (Saksen en Franken). De foarsprong wurdt yn 
stân hâlden omdat de measte fammen in foarkar hawwe foar in 
lange man as heit fan harren bern. Dêrtroch jouwe lange minsken 
harren lange genen faker troch. 
Oare faktoaren binnen ferskillen yn iten en sûnens. Limboargers 
soene mear alkohol drinke, fetter ite en minder bewege. Boppedat 
soene wy ek mear tiid bûten trochbringe. 

Noch grutter?
Lange minsken skine in soad foardielen te hawwen. Se fertsjinje 
mear, hawwe mear kâns op in baan en fine gauwer in partner. 
Bliid datst út Fryslân komst, dus! Mar giet it dan noch troch? 
Yn ’e ôfrûne 150 jier binne Nederlanners gemiddeld tweintich 
sintimeter grutter wurden. Wannear binne wy gemiddeld twa 
meter? Dat sil net barre, neffens wittenskippers. De groei is der 
út. Der is no foaral sprake fan groei yn gewicht. Mei tank oan 
McDonald’s en oare fastfood-ketens! 

Fryske manlju 

binne de langste 

minsken op ierde 

(ok, de Grinzers 

ek). Sterker 

noch, tanksij de 

Noarderlingen 

binne de 

Nederlanners 

it folk mei 

de measte 

lichemslingte. 

Friezen en 

Grinzers 

stekke in pear 

sintimeter boppe 

de Limboargers 

út. Hoe’t dat kin? 

LinKk socht it út.

Wêrom’t Friezen langer 
binne as Limboargers

Oare facts and 
figures oer lingte
•  Top 3 manlju: Nederlân, 

België, Estlân.
•  Top 3 froulju: Letlân, 

Nederlân, Estlân.
•  Yn in iuw tiid is de Nederlânske 

man mear as 13 sintimeter groeid. 
Fan 169 sintimeter yn 1914 nei 
hast 183 sintimeter yn 2014. De 
Nederlânske frou groeide mei 14 
sintimeter oant 169 sintimeter. 

•  De lytste mannen wenje yn 
East-Timor (160 sintimeter) 
en de lytste frouwen yn 
Guatamala (149 sintimeter).

EISE EISINGA 
PLANETARIUM 
Hasto noch nea yn 
it Koninklijk Eise 
Eisinga Planetarium 
yn Frjentsjer west? 
Seker dwaan! Yn de 
Planetariumkeamer 
kinst mei eigen 
eagen sjen hoe’t de 
stjerrehimel fan Eise 
nei hast 240 jier noch 
altyd wurket. LinKk is 
fansels benijd hoe’t it 
wie. Post dyn selfy yn it 
Planetarium en tag ús!
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Dj Elle
Tekst: Freddie Scheltem

a

Koart ferhaalKoart ferhaal

Mear ‘linke’ ferhalen
Fynsto Dj Elle in moai ferhaal en hast 
sin om mear fan sokke koarte ferhalen 
te lêzen? Dan ha wy goed nijs! Der is in 
splinternij boek te keap dat grôtfol sti-
et mei de moaiste, spannendste, grap-
pichste, treurichste en bêste ferhalen út 
LinKk. It boek is te krijen fia www.afuk.nl, 
yn de boekhannel en kostet €14,95. 

Lutske lit de follybal trije 
kear stuitsje. It is it lêste punt fan 

de wedstriid. Mike, de jonge fan it 
animaasjeteam, blaast op syn fluitsje. Lutske 

nimt in oanrin en op dat momint ropt har heit: 
‘Set ’m op Luts!’ Se krimpt yninoar. Se fynt har 

namme al hielendal neat, mar de ôfkoarting ‘Luts’ 
fynt se ferskriklik. Troch de oanmoediging fan har heit 

stroffelet se heal en rekket dêrtroch de bal mei de sydkant 
fan har hân. De follybal komt yn it net telâne. De wedstriid 

is ôfrûn.
‘Vanmiddag om twee uur staat er waterpolo op het programma’, 

ropt Mike. ‘Iedereen is welkom!’

Lutske fynt it wol leuk hjir op Mallorca. Club Martha hat moaie 
swimbaden en terraskes. It iten is goed en it leit net fier fan it strân. De 

temperatuer is oangenaam, hoewol’t it noch mar foarjier is. Doe’t har heit mei 
it foarstel kaam om op fakânsje te gean, wie Lutske bang dat hy syn freondinne 

ek meinimme soe. Marijke hjit syn nije flam en sy is mear as tsien jier jonger as 
har heit. Gelokkich hie hy dizze reis boekt om wat mear bining mei syn dochter te 

krijen en dus gie de freondinne net mei.
Thús wie it der nei de skieding net geselliger op wurden en ek op skoalle wie Lutske 

net happy. Se waard net pest mar negearre. As ik net yn ’e klasse bin sil net ien my 
misse, tocht se wolris. Populêre jonges as Niels en Thijs rûnen har foarby en eins hie se 

mar ien freondinne, Anne. 

‘Sport is net echt dyn ding, wol?’ seit Mike. Juster ûntduts se dat hy ek út Fryslân komt en 
foar in healjier op Mallorca wurket. No rint er neist Lutske rjochting de apparteminten. Hy 
hat in giel shirt oan en in blauwe koarte broek. De clubkleuren fan Club Martha.
‘Nee, ik ha net folle mei sport.’ Lutske sjocht nei de brune skonken fan Mike. Dy fan har binne sa 
wyt as molke. ‘Ik doch it foar ús heit. Hy fynt dat ik nije minsken moetsje moat.’
Mike knikt.
‘Dus gjin wetterpolo fan ’e middei?’
‘Ik tink dat ik in beurt oerslaan’, seit se mei in knypeach.
‘Mar wat fynsto dan leuk?’
Se bliuwe stean by de bar fan it swimbad. Mike bestelt twa kola.
‘No,’ seit se bleu ‘ik mei graach muzyk meitsje.’
‘Okee,’ seit Mike, ‘watfoar ynstrumint bespilest? Gitaar?’
‘Nee, ik meitsje muzyk op myn Apple.’
‘Ambient? Hardcore? Trance?’
‘Nee,’ seit se foarsichtich, ‘ik miks klassike muzyk mei beat.’
Mike nimt in slok fan syn drinken.
‘Klinkt goed. Kinst my wat hearre litte? Hast muzyk by dy?’
‘Ja, it stiet op myn laptop.’
‘Witst wat,’ ropt de animaasjejonge, ‘we ha hjir yn ’e kelder in diskoteekje. Dêr draai ik alle jûnen. 
Kom del en dan draaie we wat.’
Lutske skrikt.
‘Ik wit net…’
‘Wêrom net? Wat kin der misgean? Der binne noait mear as hûndert minsken.’
‘Hûndert?’ Lutske sjit no hielendal yn ’e stress.
‘Dy hûndert sjochsto nei dizze wike 
noait wer.’
Dat wie wier fansels en Lutske 

begûn te twiveljen.
‘Dj Lutske’, seit Mike en hy 

leunt op de bar. ‘Hm…, dat 
bekt net echt. Wat fynst fan Dj 

Elle?’
‘Dj L?’

‘Nee, dj Elle. Krekt as dat tydskrift. 
Klinkt lekker ynternasjonaal.’

Lutske sjocht dreamerich yn de stielblauwe 
Mallorca-loft. Dj Elle… Ja!

‘Goed,’ seit Mike, ‘dan sjoch ik dy jûn om in oere as 
alve.’

Hy jout Lutske in tút op har wang as ôfskied. Se kleuret 
derfan.

Om kertier foar alven docht Lutske, triljend op har skonken, de doar 
iepen fan Disco Martha. It is in romte net folle grutter as in follybalfjild. 

Oan ’e linkerkant sitte wat âldere gasten oan ’e bar en op ’e dûnsflier stiet 
wat jeugd. De muzyk is lûd, mar se heart dat it Justin Timberlake is. Mike 

stiet yn de booth drok te dwaan mei in koptelefoan. Justin giet oer yn Kungs.
Lutske stiet oan ’e râne fan ’e dûnsflier as de dj har yn ’e smizen kriget. Hy winkt 
har entûsjast. Foarsichtich wringt se har troch it ploechje jeugd.

‘Hey, Elle!’ ropt Mike oer de muzyk hinne. 
‘Hai, dj!’ antwurdet Lutske.

‘Hast dyn muzyk by dy?’
Se knikt en hellet it stickje út har bûse.

‘Hartstikkene goed’, seit Mike en drukt it stickje yn it mingpaniel.
Mike leit har de knopkes fan it paniel út en jout har in koptelefoan.
Dan pakt er de mikrofoan en ropt:

‘En no, har debút hjir yn Club Martha: Dj Elle!’
It publyk reagearret amper.

Lutske docht de folumeknop omheech en bassen en drums donderje troch de speakers. De 
dûnsflier sjocht nei de nije dj. Lutske stiet mei in koptelefoan tsjin har ear. Se draait oan knopkes 
mei treble, delay en reverb. Dan mingt de beat mei fioele- en keyboardklanken. Stadichoan komt 

der wat beweging op ’e dûnsflier. It tempo feroaret en de muzyk hâldt even op. Dj Elle draait no 
alles iepen en de melody knalt fan rjochts nei lofts. As in trein raast de track de seal yn. It publyk 

joelet en Lutske stekt in earm de loft yn.

Dy nachts kin Lutske net sliepe. Se is noch út ’e skroeven oer har earste gig. Om in oere as trije stapt se 
út bêd en klapt har laptop iepen. Se makket in nij Instagram-akkount oan ûnder de namme dj Elle. As 

profylfoto uploadt se in print dy’t fan de dûnsflier ôf nommen is mei har as middelpunt. Mike stjoerde 
de foto krekt. Dêrby pleatst se ek noch in filmke fan in track wêrop’t it kleurde ljocht, ferminge mei de 

reek, in yndrukwekkende sfearympresje jout. Se is tefreden oer it resultaat en falt yn ’e sliep.
De oare moarns wurdt Lutske let wekker. Sliepperich goait se har Apple iepen. Mei in heal each 

sjocht se op har dj Elle-akkount. Dan komt se wat tichter by en sjocht ûnder it filmke: 723 
likes? Se knipperet mei de eagen: 723 likes!!!

Se lit har op it kessen falle. Foar it earst yn tiden fielt se har superflex. Wat in hearlik 
gefoel. Jûn wer draaie, tinkt se.

Dj Elle is in da house!

9
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Blue Ivy minyartyst 
yn ’e dop
Ek al liket Blue Ivy har mem Beyoncé ta de bek útstapt te wêzen, 
Blue hat it talint fan har rappende heit Jay-Z. Dêr binne se sels 
ek noch mar koartlyn achterkommen. Wylst Jay-Z dwaande wie 
mei syn nije album 4:44 hie hy ûnder de opnamen hieltyd in beat 
op stean. Doe klom Blue op ’e stoel, pakte de headphones en 
begûn fiif minuten lang te freestylen. Har heit leaude syn earen 
net! That girl got some flow! En ja... Se hawwe it opnommen! 
Grutte kâns dat it op it album komt... Beyoncé, Blue Ivy en de 
twins Rumi en Sir geane as gesin mei Jay-Z op ‘4:44 tour’. As 
Blue dan dochs mei is, kin se ek wol even it poadium op om in 
stikje te performen, dochs? 

Lady Gaga & Netflix
Moetsje in hiele oare kant fan Lady Gaga yn har nije dokumintêre Gaga: 
Five Foot Two. De titel fan de doku stiet foar har lingte, se is fiif foot and twa 
inches lang, dat is foar ús 1 meter 55. In lyts wyfke, mar in grutte stjer! Op 
har Instagram akkount lit se hieltyd koarte teasers fan de doku sjen en it liket 
superynteressant te wurden. De doku wurdt útstjoerd troch Netflix en lit nije 
kanten fan de wrâldferneamde stjer sjen. Foar de echte fans in must-see dus! 
Netflix komt neist searjes as Riverdale en 13 Reasons Why trouwens hieltyd 
faker mei dokumintêres. Cool!

Katy Perry giet lekker!
Katy Perry sil wol tocht hawwe: by in nij kapsel hearre nije hits! Dus sette se 
de hitmasine oan. Bam: dêr wie de absurde klip Bon Appétit, rap opfolge troch 
Swish Swish dat se makke mei Nicki Minaj. Yn Bon Appétit waard se noch 
klearmakke as in lekker gerjocht, yn Swish Swish nimt se it as basketbalster 
Katy ‘Kobe’ Perry mei har mislearre team op tsjin in stel swiergewichten. Har 
team bestiet ûnder oaren út de grappige Tragic Johnson (Magic Johnson), 
Shaquill O’Meal (Shaquill O’Neal) en Hair Jordan (Michael Air Jordan). De 
klip docht tinken oan de geweldige âlde basketbal animaasjefilm Space Jam. 
Tsjek it out! 

•  Giet Justin Bieber syn nije 
song Friends oer syn eks Selena 
Gomez? By Sorry waard dat 
ek al sein, mar Justin sels 
hâldt fol dat it net op wierheid 
basearre is.

•  Jared Leto en Margot Rob
bie binne dwaande om in 
film te fiksen foar harren 
superpopulêre rollen Joker en 
Harley Quinn! Fet! 

•  Shawn Mendes waard fereale 
op in famke yn in filmskript. 
Shawn hie sels ek in rol yn 
de film en doe’t er it skript 
lies skreau er it leafdesferske 
There’s Nothing Holdin’ Me Back 
foar har.

•  Ed Sheeran jout it sels ta: ‘Ik 
bin in supernerd! Ik hâld fan 
Starwars, ik boartsje mei lego, 
ik haw al myn gitaren nammen 
jûn, ik hâld fan bysûndere 
swurden. Moat ik noch even 
fierder gean?’ 

LinKke Rabberij

Selena’s dûbelgonger
Se sizze dat elkenien op ’e wrâld in dûbelgonger hat. Hasto wolris 
ien moete dy’t sprekend op dy liket? Dat soe dochs grappich wêze? 
Hoe soe it wêze ast as twa drippen wetter op in wrâldferneamde 
stjer likest? It oerkaam de 23-jierrige Sofia Solares. Sofia wennet yn 
Meksiko en sûnt har profyl viral gie stiet har libben op ’e kop. Sofia 
liket sa’n soad op Selena Gomez, dat se yntusken al 287 tûzen folgers 
hat op Instagram. It bliuwt apart, Selena kin aktearje en sjonge en 
is mei dy talinten wrâldferneamd wurden, Sofia liket allinnich 
mar op Selena en wurdt dêrmei bekend. Dus... wolst sûnder tefolle 
gedoch ferneamd wurde? Sykje in stjer dêr’tst op likest! ;-)

Linkke sidenLinkke siden
Tekst: A
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Jim Chapman

Shawn Mendes

Sofia Solarez
Jared Leto

Margot RobbieSelena Gomez

Moetsje de floggers
De nije superstjerren binne floggers. Se kinne net mear 
gewoan oer strjitte rinne en hawwe tsientallen miljoenen 
folgers. Popstjerren binne der jaloersk op. Yn Rise of The 
Superstar Vloggers sjocht Jim Chapman, in superstjer-flogger 
himself (mei 225 miljoen folgers!), achter de skermen by de 
grutste floggers fan ’e wrâld. Sa moetet hy Tyler Oakley, 
dy’t eks-presidint Obama as trouwe fan hat. Hy treft Ingrid 
Nilsen dy’t fia YouTube út ’e kast kaam en hjirmei 12 miljoen 
views berikte en ynspirearre. En hy giet op besite by Alfie 
Deyes. Alfie en syn freondinne Zoella krigen in waaksen 
byld yn Madame Tussaud. Sjen!
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Sherida Spitse spile elke sekonde fan it 
EK, 540 minuten yn totaal, en makke 
trije goals. Neist twa koelbloedich nom-
men strafskoppen yn poule wed striden, 
skoarde Sherida út in frije traap, har 
spesjaliteit, de belangrike 3-2 yn de 
finale. Nei ôfrin liet se mei in heaze stim 
witte supergrutsk op har team te wêzen. 
‘Dit wie echt in fantastysk toernoai foar 
ús!’ 

Sherida fuotballet al sûnt har sechsde. 
Fia VV Sneek, sc Heerenveen en FC 
Twente kaam se yn 2013 yn Lilleström 
yn Noarwegen terjochte. Mei dy ynter-
nasjonale transfer wie Sherida de 
earste Nederlânske fuotbalster dêr’t 
in transfersom foar betelle waard. 
Tsjintwurdich spilet se wer by FC Twente 
yn de Eredivisie Vrouwen. 

De 12-jierrige Laura Bulsing fan De 
Jouwer wol de Oranje Liuwinnen hiel 
graach opfolgje. Har idoalen binne 
Jackie Groenen, Lieke Martens – de 
spylster fan FC Barcelona dy’t nei it EK 
keazen waard ta Europeesk fuotbalster 
fan it jier – en fansels Sherida Spitse. 
‘It liket my hiel cool om oait yn it 
Nederlânsk alvetal te spyljen. Mar by it 
frouljusteam fan sc Heerenveen liket my 
ek al moai. Ik doch yn elk gefal myn bêst 
om sa heech mooglik te kommen.’

By de jonges
Laura fuotballet sûnt har sânde. ‘Ik siet 
earst op turnjen en woe der graach in 
sport by dwaan. Ik ha meardere sporten 
besocht, mar fuotbal wie it leukste.’ By 

SC Joure hat se altyd yn in team mei 
jonges fuotballe. Ek Sherida hat hiel 
lang mei jonges spile. ‘Dêr wurdst fysyk 
sterker fan’, fynt se. ‘It is better foar dyn 
ûntwikkeling.’ De KNVB advisearret 
fammen ek om sa lang mooglik by de 
jonges te bliuwen, wit Laura. ‘By SC 
Joure soe ik no nei in jongesteam ta 
moatte, mar ik bin frege om dit seizoen 
by Heerenveense Boys yn in jongesteam 
te fuotbaljen.’

Sherida spile oan it begjin fan har 
karriêre op ferskillende posysjes, mar is 
útgroeid ta ferdigenjende middenfjilder. 
‘Sy stiet op de posysje dêr’t ik graach 
spylje wolle soe’, fertelt Laura. ‘Oant no 
ta stean ik altyd sintraal achteryn, mar 
ik wol graach op it middenfjild spylje.’ 
Wa’t de wedstriden fan de Oranje-
fammen sjoen hat, wit dat Sherida in 
rêstpunt yn it fjild is. Sy hâldt it oersjoch 
en stjoert oare spylsters oan. 
Dat binne ek de sterke punten fan Laura. 
‘Kloppet, ik bin graach rêstich oan ’e bal 
en hâld goed oersjoch.’ 

Fuotbaltrúkjes
Laura is ek in stjer yn fuotbaltrúkjes. 
Dy trúkjes brochten har sels op it EK! 
‘EK-sponsor KIA hold in priisfraach, se 
fregen om in filmke fan dyn skills en 
dan koest ‘Match Ball Carrier’ wurde. Ik 
waard útnûge foar de EK-wedstriid fan 
België tsjin Denemarken en mocht de 
wedstriidbal oan de skiedsrjochter jaan.’ 
Laura fûn it fantastysk om it EK fan sa 
tichtby mei te meitsjen. 

Nei it Europeesk kampioenskip en 
alle oandacht dy’t Sherida en har 
teamgenoaten krigen hawwe, is it 
wol dúdlik dat fuotbal al lang gjin 
manljussport mear is. Dochs bliuwt it 
leuk as jonges dy ûnderskatte yn in potsje 
strjitfuotbal, fynt Laura. ‘It is machtich 
ast immen útspilest en hielendal as dat 
slagget mei in panna.’ 

Hasto sjoen hoe’t ús Oranje 

Liuwinnen fan ’t simmer Europeesk 

kampioen waarden? Wat in machtige 

prestaasje wie dat! Sherida Spitse 

(27) út Snits wie oanfierder 

fan it team dat Nederlânske 

fuotbalhistoarje skreau. Laura 

Bunsing (12) fan De Jouwer soe 

har plak by it Nederlânsk team 

letter hiel graach ynnimme wolle. 

Tekst: Bianca B
eem
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Famkesfuotbal 

Sherida yn LinKk
Yn 2006, it jier dêr’t Sherida yn 
debutearre yn Oranje, hie LinKk al 
in ynterview mei de doe 16-jierrige 
fuotbalster. No – alve jier letter – is 
sy in bepalende spylster by Oranje, 
hat se yn it bûtenlân fuotballe én 
is se Europeesk kampioen! Ek nei 
har aktive karriêre wol se, bygelyks 
as trainer, belutsen bliuwe by it 
fuotbal. Laura stiet noch oan it 
begjin fan har karriêre, mar ek 
har sille wy folgjen bliuwe. Wa wit 
komme wy har letter ek yn Oranje 
tsjin…

Topper
Sherida
en talint

Laura
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Komt út : Stiens

Leeftiid : 18 jier

Sit yn : 5 havo 

Docht no :  Sociaal Juridische 

Dienstverlening yn 

Grins

Myrthe 

Hietkamp

Komt út : Ljouwert

Leeftiid : 18 jier

Sit yn : 6 vwo 
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Provinsjale Steaten: wat is dat? 
Yn Nederlân is der in bestjoer foar elke gemeente, foar elke provinsje en foar 
it hiele lân. De Fryske Provinsjale Steaten binne de baas oer ús provinsje. Sy 
meitsje de plannen foar Fryslân, bygelyks oer de bussen en treinen, de Fryske 
taal, natuer of kultuer. 
Yn de Provinsjale Steaten sitte minsken fan alderhande politike partijen, 
dy wurde elke fjouwer jier keazen. De Kommissaris fan de Kening en de 
deputearren soargje dat de plannen útfierd wurde. De Provinsjale Steaten 
kontrolearje dat wer.

Wêrom woene jim graach 
in Jeugdadvysried yn 
it libben roppe?
Myrthe: Wy wurde gauwer serieus 
naam om’t we in offisjele advysried 
bin ne. Binnen it provinsjehûs, mar ek 
dêrbûten. 
Vincent: It is moai dat de provinsje ús 
doel stipet.

Wat is dat doel?
Myrthe: Wy wolle Fryske jongerein 
belûke by de polityk. Dat is belangryk, 
want se kinne noch net stimme, mar 
troch dizze advysried hawwe se wol in 
stim yn de provinsjale polityk. Dat fer-
tsjinje wy, wy fertsjinje it om heard te 
wurden.

Komme jimme plannen 
der úteinlik troch by 
Provinsjale Steaten?
Samuel: Wy jouwe advys. Provinsjale 
Steaten binne net ferplichte om wat mei 
dat advys te dwaan. Mar in stim is al 
better as gjin stim.

Wat is de folgjende stap? 
Myrthe: Dat de Jeugdadvysried no 
bestiet is al geweldich. Dêrmei krije wy 
namme en oansjen. Sa kin der aanst net 
ien mear om de Fryske jongerein hinne. 
Dat soe fansels it alderfetst wêze.
Vincent: Elk sit mar ien jier yn dizze 
ried. Dêrnei meitsje we plak foar oaren. 

Oe, en dan?
Vincent: As it goed is, wurdt der goed op 
de ried past. Mar ik sil it - as wie it myn 
lytse broerke - altyd wol in bytsje yn ’e 
gaten hâlde.

Ek in stim yn de 
Fryske polityk? 
De Jeugdadvysried siket 
mear leden. Is it wat foar 
dy? Neffens Samuel hast 
eins allinnich in goed sin 
nedich. In brede ynteresse 
en in iepen hâlding is moai 
meinaam. Krekt wat? Stjoer 
in berjocht nei foarsitter 
Vincent: vincenttijseling@
hot mail.com.

Se ha in drokke tiid achter de rêch. In jier lang diene Vincent, Myrthe en Samuel alles om te 

soargjen dat jongerein mear heard wurdt troch de Fryske polityk. En dat is slagge! Yn july waard 

de Jeugdadvysried ynstallearre yn it provinsjehûs. Neist Vincent, Myrthe en Samuel sitte der 

noch sân jongeren (14 oant 18 jier) yn ’e ried. Sy meie advys jaan oan de Provinsjale Steaten.

Polityk? Wat fine jim deroan? 
Samuel: Myn politike ynteresse begûn 
by de lessen maatskippijlear. De dosint 
frege oft ik meidwaan woe oan in debat 
op skoalle en fan it ien kaam it oar. Trije 
jier lyn die ik mei oan it provinsjaal 
jeugddebat en úteinlik ek oan it nasjo-
naal jeugddebat.

Vincent: Dy rûte haw ik ek ôflein. Ik 
mocht úteinlik ek noch Nederlân 
fertsjintwurdigje yn it Model European 
Parliament. Ek ha ik dit jier nei in gala-
diner yn de Ridderzaal west, dêr koe ik 
yn petear mei minister-presidint Mark 
Rutte. Dat wie hiel fet.
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1. 
Ferkeard: Waar kom je weg?

 Goed: Waar kom je vandaan?

2.
 Ferkeard: Er zitten vier neven op mijn kamer.

 Goed: Er zitten vier muggen op mijn kamer. 

3.
 Ferkeard: Dat deed hij echt niet met zin. 

 Goed: Dat deed hij echt niet expres. 

4.
 Ferkeard: Dat begroot me om haar.

 Goed: Dat vind ik heel sneu voor haar. 

5.
 Ferkeard: Hij kan niet over alcohol. 

 Goed: Hij kan niet tegen alcohol.

6.
 Ferkeard: Ik mag geen kaas. 

 Goed: Ik lust geen kaas. 

7. 
Ferkeard: Ik ga uit van huis.

 Goed: ik ga uit logeren. 
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8.
 Ferkeard: Ik ga op bed.

 Goed: Ik ga naar bed.

9.
 Ferkeard: Hij is wat half.

 Goed: Hij voelt zich niet zo lekker. 

10.
 Ferkeard: Mijn beurs is gestolen.

 Goed: Mijn portemonnee is gestolen. 

11.
 Ferkeard: Zwaai maar aan het einde van de straat.

 Goed: Keer maar aan het einde van de straat. 

12.
 Ferkeard: Het sijgt hier.

 Goed: Het tocht hier. 

13.
 Ferkeard: Heb je de slaap al uit?

 Goed: Ben je al wakker? 

14.
 Ferkeard: Doe het maar in een plastic puidje.

 Goed: Doe het maar een plastic zakje. 

15.
 Ferkeard: Valt hier nog wat te redden? 

 Goed: Valt hier nog wat te beleven? 

Frisismes, 
doch it net!

As echte Fries brûkst soms 

Fryske wurden yn it Nederlânsk. 

Dat snappe wy. It falt ek net altyd ta om ABN te 

praten☺. Mar… it komt wol knap ûnnoazel oer. 

Foaral ast krekt in leuke jonge of famke moete hast. Wy wolle 

dy dus graach behoedzje foar sokke sneue flaters. Dêrom folgje 

hjir fyftjin grappige Frisismes: Fryske wurden dy’t yn it Nederlânsk 

brûkt wurde, mar dan in hiele oare betsjutting hawwe. Don’t do it! 



Dat grutte skoalplein oer
wêr lit ik dochs myn hannen
lâns grutte bern, sa stoer
seksy fammen, mânske mannen

wêr moat ik hinne
hoe moat ik rinne
troch dat grutte gebou
lang noch net fertroud

grut en grutsk foar de simmer
bin ik no sichtber ûnsichtber
útsein myn nije fyts
is alles oan my wer lyts

Mar… oer in pear jier
bin ik wer âld
en is dizze skoalle
myn fertroude wrâld

Sichtber ûnsichtber

Tialda Hoogeveen
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Fluffy fuotten

Trend alert! Waarm, sêft, superfout, mar och sa leuk… 

fluffy slippers! De musthaves foar dit seizoen. En nee, 

dat is gjin grapke! Either you love it or you hate it, mar 

mei bûnten slipperkes oan dyn fuotten giest hielendal 

hip de hjerst yn. Froulju, wat tinke jim…? Hot or not?

De echte YouTube lovers ûnder ús kenne it fêst al, 

de Mukbang! Al in skoftke in hype yn Korea, mar 

no ek hieltyd populêrder by Nederlânske floggers. 

It wurd Mukbang, in kombinaasje fan de Kore-

aanske wurden foar iten en útstjoere, seit it al. It 

idee is datst dysels filmest wylst oan it iten bist. 

En dat is leuk? As wy de miljoenen views leauwe 

moatte, seker! It is foar in soad YouTubers en 

harren sjoggers dé oplossing om net allinne ite te 

hoegen, mar gesellich ‘mei-inoar’. En sa dogge je 

soms ek noch leuke reseptideeën op! Sitst dus jûns 

in kear allinne te iten? Set der in gesellige 

Mukbang by oan en yt lekker! 

Mukbang

Wylst wy noch hieltyd gek binne op de fidget spinner, 
is der alwer in oare fingerflugge raazje op komst! De 
Begleri fidget spinner. It broerke fan de gewoane 
fidget spinner, mar krekt eefkes oars en minstens sa 
leuk! De begleri spinner bestiet út in toutsje mei oan 

de twa úteinen in swiere kraal. Draai de 
spinner om dyn fingers en oefenje 

de leukste trúkjes. YouTube stiet 
alwer fol mei tutorials! Keapje in 

begleri mei LED lampkes foar 
noch mear fun. 

Begleri fidget spinner

Drones binne hot, mar drone racing is noch hotter! It is dé dreamsport fan elke jonge en it wurdt mei de dei populêrder. Troch in kamera op dyn drone te befêstigjen en in spesjale bril op te setten sjochst live bylden fan dyn drone. Sa is it krekt of sitst yn dyn eigen ‘cockpit’ én yn dyn eigen race game. De sport is ûndertusken sa populêr oan it wurden dat der, foaral yn Amearika, enoarme drone racing games orga-ni searre wurde. Hoe cool! 

Hâldsto fan dûnsjen? Dan is dizze app echt wat foar dy. Lit dyn gesicht de yngewikkeldste kaprioalen út-helje mei de face dance challenge app! Yn de app kinst in spultsje spylje wêrby’tst mei dyn gesicht emoticons neidwaan moatst. Net allinne supergrappich om te dwaan, it smyt ek noch de meast hilaryske bylden op! Nim dyn face dance op, pleats him op sosjale media en daagje mei de hashtag ‘face dance challenge’ dyn freo nen út om ek in dûnske te dwaan. Dat wurdt laitsje!

Face dance challenge
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Drone racing
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It sukses fan Despacito
It wie dé simmerhit fan 2017: Despacito. It nûmer fan Luis Fonsi en 
Daddy Yankee waard troch elkenien griis draaid. Mar dat wie net 
it iennichste sukses. Despacito is ek de meast streamde plaat oait. 
En dêr boppe-op komt nochris dat de fideoklip fan Despacito de 
meast besjoene fideo op YouTube is. It is opfallend dat de fideo no 
al sa faak besjoen waard, want hy waard pas yn jannewaris online 
setten. Ekstra bysûnder is dat it om in Spaansktalige plaat giet. 

Skoaljonge krijt € 8500,- fan Google
Ezequiel Pereira út Uruguay fynt it leuk om op ynternet te sykjen nei feilichheidslekken. 
Dy hobby smiet him koartlyn mear as 8.500 euro op. Hy fûn nammentlik in lek yn 
de servers fan Google. Dêrfoar krige er dus in fikse beleanning! It slagge Ezequiel om 
de host header te wizigjen en dat joech him tagong ta ynterne websites fan Google. 
Op dy sites stie gefoelige ynformaasje fan it bedriuw. De middelbere skoalle-learling 
melde syn ûntdekking fuort by Google. In skoftke letter krige er in berjocht dat syn 
ûntdekking jildich wie en dat er in beleanning fan 8.500 euro krige. Neffens Google 
wie it jildbedrach sa heech omdat op basis fan Ezequiel syn ûntdekking ek oare lekken fûn waarden. 

Mobyl dataferbrûk mei 63 0/0 omheech 
Nederlânske smartphonebrûkers hawwe it ôfrûne jier 63 prosint mear data 
ferbrûkt as foarich jier. Yn hiel 2016 waard der 185 miljard MB ferbrûkt. Yn 
2015 wie dat noch 113 miljard MB. Fergelike mei 2013 is der in stiging fan 500 
prosint. De stiging is simpel te ferklearjen: Nederlanners slute hieltyd gruttere 
ynternetbondels ôf. Der soe ek hieltyd mear gebrûk makke wurde fan Internet 
of Things (IoT) apparaten. Ynternet of things betsjut dat net allinne minsken 
online binne, mar ek dingen lykas de kuolkast, de termostaat of de auto.

Nederlanner spilet Jafar 
Do kenst de tekenfilm Aladdin fêst wol. Miskien hast om de film gûld, lake of huvere. 
Goed nijs: de kaskreaker fan Disney ferskynt yn in nij jaske. It klassike ferhaal en 
de prachtige karakters komme op ’e nij ta libben. Dit kear net yn in tekenfilm, 
mar yn in spektakulêre live-action ferzje. Dat betsjut dat der by it meitsjen fan 
de film gebrûk makke wurdt fan minsklike akteurs. Hielendal bysûnder is dat de 
Nederlânske akteur Marwan Kenzari de rol fan bad guy Jafar spylje sil. Nei Carice 
van Houten en Michiel Huisman liket der noch in Nederlanner troch te brekken 
yn Hollywood! It opnimmen fan de nije Aladdin begjint ynkoarten. 

Spotify no ek op Xbox One
Spotify is no ek beskikber op de Xbox One. Spilers kinne muzyk 
streame wylst se oan it gamen binne. De Playstation 4 koe yn 2015 al 
rekkenje op support fan Spotify. Krekt lykas by dat apparaat is Spotify 
foar Xbox One brûkers ek beskikber foar alle brûkers, sawol mei 
fergeze as betelle abonneminten. Yn ruil dêrfoar krijst wol advertinsjes 
te hearren. Om ûnder it spyljen fan games muzyk te lústerjen, hoechst 
allinne mar de Spotify-app te downloaden yn de Xbox Store. Yn dy app 

sitte ek spesjale ôfspyllisten mei game-muzyk: muzyk dy’t goed past by it spyljen fan games. 


