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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.
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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.

sintrum meartaligens

Linkke sakenLinkke saken

folgje LinKk magazine online
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Ha LinKk-lêzers!
Desimber komt der wer oan. Faak spilet famylje in grutte rol yn dy 
moanne. Sinteklaas, krystdagen, âld en nij... famyljes krûpe op sokke 
dagen faak byelkoar. Gesellich dochs? Of fynsto der neat oan mei dyn 
famylje? Om de sfear te ferheegjen fynst yn dizze LinKk in lekker 

sinteklazeresept. Dêr pakst dyn famylje of freonen hielendal 
mei yn, want it resept is makke troch Saakje Visser, alias het 
Bakmeisje. Saakje en har swiete baksels binne wrâldferneamd. 
Kenst har noch net? Blêdzje dan gau nei side 14! 

It tema fan dizze twadde LinKk is ‘Famylje en Freonen’. Ut 
hokker famyljeleden bestiet jim gesin? Hoe hjitte dyn bêste 
freonen en wêrom binne dy sa cool? Yn dizze LinKk komst 
allegearre artikels tsjin dy’t linkt binne oan dit tema. Lês 

bygelyks it koarte ferhaal oer in heit mei in trauma (side 8) of it artikel 
oer de fijnste famyljeleden of bêste freonen fan celebrities (side 6). Of 
pak it gedicht fan Yttje Cnossen derby, oer in mem dy’t ôffalle wol. Jim 
hearre it wol, dizze LinKk stiet wer grôtfol moais. Lekker lêze dus! 

Hast noch wat leuks, cools, gaafs, bysûnders of grappichs te melden? 
Diel it mei ús fia Insta, Facebook of Twitter (3x @linkkmagazine). 

Hoi! 
Marrit de Schiffart

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

Hasto dy al opjûn foar FeRstival? Dan sjogge wy dy op 10 of 17 
novimber op it poadium! Opjaan foar de foardrachtswedstriid 
kin net mear, mar… kinst noch wol KREKT meidwaan oan 
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 dwaande te wêzen? Dan is dit krekt 
wat foar dy! Kies in gedicht en brûk fragminten út dat fers om 
in keunstwurk fan te meitsjen. Dat kin troch te hânletterjen 
of te yllustrearjen. Mear ynfo oer Fersier in Fers fynst yn it 
boekje FeRsefariaasje, op te freegjen by dyn dosint Frysk. 

PS Der is ek in 18+ edysje fan dizze wedstriid. Wolle dyn heit 
en mem ek meidwaan? Sy fine ynfo op www.frieschdagblad.nl. 

Nije game: 
US: Lân fan Taal
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Parfum Akke Marije 
It siet yn it prizepakket fan 
Holland’s Next Top Model, 
in eigen parfum. In jier nei 
de winst leit it luchtsje fan 
Akke Marije Marinus ek 
echt yn ’e winkel. It hjit 

‘It’s me, Akke Marije’ en it model is 

der hiel bliid mei: ‘It is noch sa apart! Ik kin it noch 

net hielendal beseffe, mar no is it safier’, seit se. 

Neffens de moaie Friezinne rûkt har parfum swiet en 

fruitich. ‘It is in lekkere geur, net te swier of te apart.’

Ofrûne simmer die de blondine in fotoshoot foar 

de kampanje fan ‘It’s me, Akke Marije’ en hearde it 

ferhaal fan fotografe Nicole oan. ‘Ik fertelde dat ik in 

boeredochter bin en sy kaam mei it bizarre ferhaal 

oer in útmergele blyn hynder dat se fan de slacht 

rêden hie. Dat rekke my sa’, fertelt it model. Se tocht: 

leuk dat ik in geurke krij, mar kin ik dêrmei net wat 

betsjutte foar Nicole? ‘In diel fan de opbringst giet 

no nei Nicole en har lytse bistefamylje, omdat it sok 

moai frijwilligerswurk is dat se docht.’ It is in moaie 

ferbining tusken har roots en it wurk dat se no docht. 

1. Klean en skuon

2. Snoep

3. Bioskoop of oare útstapkes

4. Mobile telefoan

5. Alkohol

Wêr giet dyn jild hinne? 
Gadgets? Klean? Hjirûnder 
de top 5 fan dingen dêr’t 12 

oant 17-jierrigen it measte 
jild oan útjouwe. Is it 
in bytsje te fergelykjen 

mei dyn útjeften? 

Jild útjaan
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Oant FeRstival!

Kulturele Haadstêd 2018 begjint goed! Fuort nei de 
offisjele iepening kinsto de fette game 
US: Lân fan Taal fergees 
downloade! Dat is in augmented 
reality game, krekt as 
bygelyks Pokémon GO. Yn 
de game wurkest foar ien 
fan de trije geheime Fryske 
genoatskippen. Wylsto troch 
de binnenstêd fan Ljouwert 
rinst krijsto opdrachten te 
sjen, litst hints foar oaren 
achter en kinst allegearre 
geheimen ûntdekke! Wa krijt 
de kaai fan Ljouwert yn hannen?

De app sil fan 28 jannewaris 2018 ôf 
beskikber wêze foar Android én iOS-telefoans.
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Komt út : Harns

Leeftiid : 33 jier

Wennet yn : Grins 

Skoallen :  De Klokslag Harns, 

AMS Frjentsjer en 

Comenius Ljouwert

Saakje 

Visser
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>> Set de oven oan op 175 graden.
>>  Kneed de blom (bloem), it sâlt, de spekulaaskrûden, it aai en de 

brune bastertsûker ta in moai soepel daai (deeg). 
>>  Doch de bol daai yn plestik foly en lit it in oere lizze, sa lûke de 

spekulaaskrûden der lekker yn!
>>  Strui in lyts laachje blom op in snijplanke of it oanrjocht en 

rôlje dêr it daai op út. It moat net folle tsjokker as 3 mm wêze. 
Strui dêr wat amandelskaafsel oer en druk dat der in bytsje yn. 

>>  Snij of druk foarmkes út it deech en lis se op bakpapier op in 
ovenroaster.

>>  Is de oven op temperatuer? Bakke mar! Nei in lytse 15 minuten 
binne de koekjes moai brún. 

Wolsto ek sa’n koekebakker wurde? 
Besykje dit resept fan Saakje ris!

Nedich:
•  150 gram Zeeuwse Bloem
•  90 gram boerebûter
•  90 gram donkerbrune bastertsûker
•  6 gram spekulaaskrûden
•  1 aai
•  lyts bytsje sâlt
•  30 gram amandelskaafsel

Spekulaaskoekjes fan Saakje 

De wrâld feroverje  mei taart
Doe’t Saakje lyts wie mocht se al 
graach dingen meitsje. ‘Naaien, haken, 
timmeren, ik was gek op knutselen.’ Mar 
hoe kaamst der dan by om taarten te 
bak ken? ‘Dat is eigenlijk een gek verhaal. 
Ik volgde de studie Product Design 
aan de kunstacademie in Arnhem en 
stortte me daar op keramiek. Voor mijn 
afstudeeropdracht ontwierp en maakte 
ik een eigen bakservies.’ Saakje makket 
kopkes dêr’tst cakejes yn bakke kinst 
en pantsjes dêr’tst net allinnich koekjes 
op lizze kinst, mar ek op bakke kinst. 
‘Daardoor ontstond de link met bakken, 
ook al deed ik daar toendertijd nog niets 
mee.’ 

Bakbar 
It echte bakken begûn oan ’e ein fan har 
stúdzje. Doe presintearren alle studin-
ten harren kreaasjes yn in eksposysje. 
‘Mijn servies mocht gebruikt worden tij-
dens de expositie en dus bakte ik er lek-
kernijen bij om uit te delen. Dat deed ik 
in een speciaal barretje. Dat sloeg heel 

erg aan bij het publiek, iedereen vond 
mijn bakbarretje fantastisch. En zo ont-
stond de Bakbar.’ 

ûntwerp foar 
de keninginne

Undertusken reizget Saakje it hiele lân 
troch mei har Bakbar. Oeral falle har 
baksels yn 'e smaak. Sûnt koart hat se in 
twadde mobile bar: de Koekbar. Dat is in 
prachtige âlde spekulaasmasine op in 
houten ûnderstel dêr't se koekjes yn alle 
foarmen en maten mei meitsje kin. 
Eefkes letter begjint Saakje ek in 
bakwinkel yn Arnhem. Neist it bakken 
fan taarten en koekjes bakt se ek noch 
wol keramyk. Sa mocht se by it ôfskied 
fan keninginne Beatrix in huodsje 
meitsje en foar 4 en 5 maaie in brosj. 
‘Dat hoedje voor de koningin was een 
hele eer. Op de een of andere manier 
loop ik altijd tegen zulke bijzon dere 
projecten aan, heel fijn! Mijn motto 
is dan ook go with the flow.’ 

Der kamen noch mear bysûndere kânsen 
foarby yn Saakje har libben. Sa wie se 
twa en in heal jier op telefyzje te sjen as 
it ‘Bakmeisje’ fan Koffietijd. ‘Er stond 
een oproepje op Facebook en daar heb ik 

op gereageerd. Bakken vond ik 
niet zo moeilijk, dus praten 

over bakken kon ik ook wel. 
Om te checken of ik beide 

ook tege lijkertijd 
kon, moest ik 

au ditie doen. 
En toen was 

ik zomaar 
met mijn 
hoofd op 
tv…’ 

Saakje’s Zoete 
Bakboek 

Noch sa’n moai tafal wie de kear dat in 
útjouwer delkaam yn Saakje har winkel 
en frege oft se in bakboek meitsje woe. 
‘Natúúrlijk wilde ik dat! En dus bedacht 
ik in een jaar tijd honderd recepten, 
probeerde ze uit en zette ze op de foto.’ 
Al dy resepten ferskynden yn Saakje’s 
Zoete Bakboek. In hiel goed boek, want it 
waard nominearre foar The Gourmand 
World Cookbook Awards. ‘Dat is de 
Oscar onder de kookboeken! Ik mocht 
naar China voor de prijsuitreiking, echt 
ongelooflijk!’ Saakje har boek krige de 
twadde priis. 

En no, wat sil dy flow dy noch mear 
bringe, tinkst? ‘Wat ik over tien jaar 
doe? Geen idee! Dat is het mooie van go 
with the flow: ik weet het niet. Maar ik 
ben nu al heel tevreden. Toen ik op de 
havo zat, kon ik écht niet bedenken dat 
dit mijn werk zou worden. Ik wist niet 
eens dat dit beroep bestond! Ik ben een 
goed voorbeeld van dat je niet hoeft te 
worden wat je studeert.’

Mei taarten de wrâld feroverje, wa hie 
dat tinke kinnen. Saakje sels yn elk gefal 
net. En har freonen en famylje ek net. It 
is in machtich ferhaal… Foar dy freonen 
en famylje hat it ek noch in oar gefolch: 
sy doare Saakje net mear in eigenmakke 
baksel foar te setten! 

Saakje Visser út Harns, 

alias ‘het Bakmeisje’, bakt 

graach taarten en koekjes. 

En dat hat har al fier 

brocht! Sa bakt se in skoft 

op telefyzje by Koffietijd, 

reizget se troch it lân 

mei har mobile winkel én 

makket se in bakboek. Net 

samar in boek, mar it op 

ien nei bêste fan 'e wrâld! 



Royal friesianRoyal friesianRoyal friesianAtje, 
de emansipearre 
wrâldkampioene?

Libbe :  1938-2013Berop :   reedrydster, 
boerinne en mem Bynamme :  ús AtsjeOpfallend :   begûn sportkarriêre mei 30+

Wa wie dat?

Atje Keulen-DeelstraTekst: M
artine van der Steege

Tekst: Froukje Sijtsm
a, yllustraasje: Pascal Brander

Dyn bêste freon... soesto dêr dyn 
nier oan jaan? Ast dat dochst, 
moatst wol in hiele spesjale 
bân ha. Sjongeres Selena 
Gomez hat sa’n freon: Francia 
Raisa. Selena hat de sykte Lupus. 
Har ymmúnsysteem wurket net goed 
en dêrtroch hie se fan ’t simmer in nije nier nedich. 
Koartlyn pleatste se in berjocht op Instagram mei útlis wêrom’t se de moannen dêrfoar net safolle fan har hearre litten hie. Se hie in donornier fan Francia krigen en wie drok dwaande mei har better wurden. As dat gjin echte freonskip is... 

Atje Keulen-Deelstra koe as famke al 
goed reedride, fertelt Boukje. ‘Win-
terdeis, as der iis lei, wie se altyd bûten 
te finen. Dan diene se wedstrydsjes. 
Wa fan de famkes koe de 140 meter as 
hurdste ride? Se wûn faak prizen op de 
koartebaanwedstriden.’ Yn dy tiid is der 
noch gjin keunstiis, mar yn 1967 krijt 
It Hearrenfean in iishal. Atje makket 
de oerstap nei de langebaanwedstriden. 
‘Mem trainde it hiele jier fanatyk en 
waard hieltyd better.’ 

Atje rydt supergoed, mar dochs freget 
it iisbûn har net om by de kearn-
ploech te kommen. ‘Us mem wie 
doe al hast tritich’, fertelt 
Boukje. ‘Se fûnen har fier-
stente âld foar de top-
sport. Boppedat 
tochten 

se dat sy as 
boe rinne foar 
har trije bern en it húshâlden soarg-
je moast.’ Tsjintwurdich is it hiel nor-
maal dat froulju wurkje, mar yn de tiid 
fan Atje net. ‘As ús heit har net sa oan-
moedige hie, wie se noait sa fier kaam’, 
tinkt Boukje. ‘Mem wie emansipearre 

foar har tiid, 
mar ús heit 

mis kien noch wol 
folle mear. Beppe holp op 

’e buor kerij en mei it húshâlden 
as mem net thús wie.’

Atje traint hurder en hurder. Se wol 
sjen litte hoe goed as se is. Yn 1970 

wurdt se Nederlânsk kampioen en 
yn dat jier wint se ek har alder earste 
WK allround. Alle eagen binne 
rjochte op dizze bysûndere frou. 
‘Mem waard yn de perioade 1970-
1974 fjouwer kear Nederlânsk 
kampioen, se wûn trije kear it EK 
en fjouwer kear it WK allround. 
Op de Olympyske Spelen wûn se 
ek trije medaljes. Wat wiene wy 
grutsk! Nederlân hie noch noait 
sa’n goede rydster hân.’ 

Wat wie it geheim fan Atje? ‘Mem 
hie altyd har kettinkje om by 
wedstriden en deselde sokken’, 
laket Boukje. ‘Mar se wie foaral in 
hiele krêftige frou. In echt foarbyld 
foar my.’

Atje, 
de emansipearre 
wrâldkampioene?
Sjochsto ek altyd nei dy spannende wedstriden fan 

Sven Kramer en Ireen Wüst? Yn de foarige iuw 

prate elkenien oer reedrydster Atje Keulen-

Deelstra. Sy wie unyk op ferskillende fronten. 

Wêrom? Dochter Boukje (53) nimt dy 

mei werom yn de tiid fan har mem, 

de wrâldkampioene op redens.

76

Oait mocht er yn har 

foarprogramma spylje, 

mar no binne se bêste 

freonen: Ed Sheeran en Tay-

lor Swift! Nei dat optreden kamen 

se der nammentlik achter dat se it supergoed mei-inoar fine 

kinne! Se binne ek hiel grutsk op elkoar: as Ed in nij album 

út hat is Taylor 
sawat de earste 
dy’t der entûsjast 
oer twitteret en Ed 
pleatst posters fan 
Taylor op Insta-
gram. Se skreaune 
tegearre ek it nûmer 
‘Everything has 
changed’. Ed Shee-
ran seit dat se miskien noch wolris in grutte tour dwaan sille 

tegearre. Mar harren freonskip draait net allinne om sukses, 

seit Ed. Hy wit dat Taylor der ek foar him wêze sil yn minne 

tiden. En dêr draait freonskip om, dochs?

Bêste freonen en leave famylje... sûnder harren soe dyn libben in stik minder leuk wêze! 

Ek ferneamde stjerren ha sokke wichtige minsken yn harren libben. Want ja, sels celebs 

mei in superstjerstatus hawwe wolris in skouder nedich om op út te gûlen... 

Stjerren en harren rots

Enzo & Milan

Selena & Francia

Wa wit no better watst trochmakkest as it 

krekt út is mei dyn freondinne as dyn broer 

dy’t itselde trochmakket? De ferneamde 

YouTubestjerren Enzo en Milan Knol ha in 

soad oan elkoar. Milan wie de earste dy’t begûn 

mei it meitsjen fan YouTubefilmkes en waard al gau 

populêr. Doe’t it net sa goed gie mei Enzo kaam er in skoftsje 

by Milan yn hûs en dy learde him hoe’t er goeie YouTubefilmkes makke. 

Sa begûn Enzo ek mei floggen en yntusken hat er hast 1,7 miljoen folgers. 

Milan hat in grou miljoen folgers. In skoftsje lyn gie it út tusken Milan en 

syn freondinne Jill, net lang dêrnei rûn it ek mis tusken Enzo en Dee. Foar 

in soad folgers wie dit in grutte klap. Milan is no by Enzo ynwenjen kaam en 

bliuwt dêr oant desimber. Bysûnder, hoe’t de bruorren der altyd foar elkoar 

binne!

  

Ed & TaylorDoutzen & Rens De suskes Doutzen 
en Rens Kroes 

komme beide út Fryslân 
en hawwe in opfallende baan. 

De iene is topmodel en de oare wurket as foodblogger en boekeskriuwster. Se hawwe in soad oan inoar, al hielendal no’t se sûnt koart beide yn New York wenje. Doutzen wenne dêr al langer (en hat dêrneist ek in hûs yn Amsterdam), mar fan ’t simmer struts ek Rens yn New York del. De suskes binne gek op inoar en dat diele se graach op de sosjale media. De leave berjochtsjes fleane ús om ’e earen! Se dogge beide fanatyk oan sport en Rens 
jout Doutzen ek wolris itenstips: handich ast 

as model in suske mei 
ferstân fan sûn iten 
hast! Begjin septimber 
waarden se noch tegearre 
op de earste rige by de 
New York Fashion Week 
spot. Gesellich! 

RIDE OP DE ATJE KEULEN-
DEELSTRABAAN 

Hooplik wurdt it fan ‘t winter sa kâld as roet en kinsto 
lekker op natueriis ride. Sa net, dan kinst altyd noch in pear 

rûntsjes meitsje op it iis fan de Atje Keulen-Deelstrabaan 
yn de Alvestêdehal yn Ljouwert. LinKk is benijd nei dyn 

winterwille. Meitsje in winterselfy en tag ús!



Tekst: Tialda H
oogeveen 
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Koart ferhaalKoart ferhaal
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‘Chantal, wekker wurde! Oars komst te let op 
skoalle,’ rôp ús mem ûnderoan de trep. 
Trochwiet fan it swit waard ik wekker. Krekt as alle 
oare kearen wie it Charles dy’t my huverjen die. Hy 
kaam oandraven en neamde my Chantou. Krekt 
doe’t hy my oankrûpe woe, waard ik wekker. 
 
Ik dûste it swit fan my ôf. Doe’t ik ûnder kaam, 
siet ús mem al oan ’e tafel mei it opwaarme iten 
fan justerjûn. 
‘Moarn.’ Ik pakte in stik bôle en lei der tsiis op. 
‘Sliept heit noch?’ frege ik mei in folle mûle. Eins 

wist ik it antwurd wol. 

Mem knikte. Se fage in net besteande knûkel yn it 
kleed glêd. 
 
TRING TRING 
Gelokkich, dêr wie Yfke. Ik pakte gau myn jas, tas 
en fyts. Fuort woe ik, fuort út dit hûs! 
‘Dyn mûtse,’ rôp mem. 
‘Mem, it is juny!’ 
Yfke gichele. 
‘Sliept er noch?’ frege Yfke fytsendewei. 
Ik knikte. 
‘Hey, it komt allegear goed,’ sei Yfke, se lei har hân 
op dy fan my. 
Ik skodholle. We praten thús nea oer de oarloch, 
de deaden, myn nachtmerjes of Charles. ‘Hy is net 
sa bliid, sei mem doe’t ik har juster frege wêrom’t 
hy al twa wiken op bêd lei. As oft ik in bern wie! Se 

kin my echt wol fertelle wat 
der geande is.’ 
‘Ja, fyn ik ek!’ sei Yfke. 

‘Dit moat gau oars,’ sei 
ik mear tsjin mysels 
as tsjin har. De wyn 
blaasde de triennen 
oant yn myn earen. 

 
‘Ha jim de app net 

krigen?’ frege 

menear De Haan in bytsje ferheard. Syn hier wie sa griis as syn pak. 
Yfke en ik lutsen de skouders op. ‘Der stie in hurde wyn, wy hawwe 
neat heard.’ Ik pakte myn telefoan en seach 24 berjochten yn de 
klasse-groepsapp. 
Earste oere falt út. Gjin Frânske les hjoed. Frou Dykstra leit yn it 
sikehûs oant de fakânsje. 
‘Moai!’ rôpen Yfke en ik tagelyk. 
‘Shh shh, net sa entûsjast,’ sei menear De Haan. ‘Wy binne drok op 
syk nei in ferfanger, mar dat is net maklik yn ’e lêste wiken foar de 
simmer. ’
 
Ik klapte de laptop iepen om te wurkjen oan de presintaasje 
foar ierdrykskunde en skiednis, oer it lân dêr’t ik 13 
jier lyn berne wie. Underwilens tocht ik hieltyd 
oan ús heit. 
‘Dochsto de talen fan dyn lân? Dan sykje ik 
de flagge en it folksliet op,’ sei Yfke. 
Dit is myn lân, tocht ik grimich, mar ik sei 
neat. 
‘We kinne ek noch ekstra punten krije,’ sei 
Yfke. ‘Mar hoe?’ 
Ynienen waard ik waarm. Yn myn holle 
ûntstie in plan. 
 
Op de dei fan de presintaasje hiene we 
in supersoanyske PowerPoint mei in 
soad foto’s, myn favorite muzyk út 
‘myn’ lân en ynformaasje oer 
de skiednis, folken, 
diamanten en 
oare mineralen, 
bernsoldaten 
en 
steatsgrepen. 
Koartsein, in hiel lân op 
inkele MB’s. Doe’t wy klear 
wiene, begûn elkenien lûd te 
klappen. 
Ik seach wat bewegen achter 
de doar, hy wie kaam! Boppe 
it applaus út rôp ik: ‘Wy 
binne noch net klear. Want 
hjir is ús spesjale gast: Abou 
Tatsabong!’ 
‘Ekstra punt,’ sei ik tsjin Yfke, 
dy’t lykas de rest fan de klasse 

ferrast wie. Utsein de learaar, wist gjinien dat heit miskien komme 
soe. 
 
‘Hoi allegearre, ik bin Abou. Ik sil jimme fertelle oer in gewoane 
famylje yn in gewoan lân, ferskuord troch in boargeroarloch.’ 
Ik lústere, in bytsje senuweftich oer de reaksjes fan myn 
klassegenoaten. Heit spruts hiel goed Nederlânsk, mar mei sa’n 
sterk aksint... 
In healoere fertelde hy. Oer hoe’t er oait learaar Frânsk wie en dat 
ús mem wurke as gynekolooch yn in sikehûs. ‘Wy hiene alles. Wy 
wiene rike Afrikanen, befoarrjochte. Oant de steatsgreep dêr in ein 
oan makke.’ 
Doe fertelde hy oer dat iene. Dat iene dêr’t wy nea oer praten mar 
dat der altyd wie. 
‘Op in dei hearden we granaten eksplodearjen. Soldaten rieden ús 
doarp yn. It wiene noch mar bern. Tsien jier, tolve jier, sels acht 
jier âld. Harren eagen dûnsen wyld. Drugs... En allegearre in 
masinegewear om it skouder. 
Ien fan ’e bern treaun Chantal, myn frou en my ús hûs yn. 
Hy rjochte in masinegewear op ús. In oar bern luts Charles 
nei bûten en in jong famke treaun him yn in frachtwein. De 
frachtwein ried fuort, masinegewearen skeaten wyld yn it rûn. 

Ik hie in lân. 
Ik hie in baan. 
Ik hie in hûs. 

Ik hie in soan.’ 
 
Heit syn holle sakke yn syn hannen en hy skriemde 
sûnder lûd. 
‘Mar dat wist ik net,’ flústere Yfke. Se hie beide hannen 

foar de mûle, har eagen wiene rûn en grut. 
Ynienen wist ik wat ik dwaan moast. Wat ik al folle earder 
dwaan moatten hie, mar nea doarde. Ik rûn nei him ta en 
sloech myn earmen om him hinne. 
Stadich rûn de klasse leech. 
 
‘Giest mei nei hûs, nei mem?’ sei heit nei in skoftke. 
Ik skodde de holle. ‘Ik moat noch ien ding dwaan, ik 
kom aansten.’ 

Ik draafde de gong op, nei menear De Haan. 
‘We hawwe in 10+,’ rôp Yfke, mar ik draafde troch. 
‘Meneer De Haan,’ sei ik efter de pûst. ‘Miskien 

kin ús heit ús wol Frânske les jaan oant de 
simmer?’ 
Syn eagen twinkelen. ‘Dat liket my in hiel 

goed plan, Chantal.’ 

Myn lânMyn lân   
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Linkke sidenLinkke siden
Yolanthe Sneijder-Cabau rjochtet har de kommende tiid 
mear op har gesin. De ôfrûne jierren wiene foar har soms in 
achtbaan. ‘Ik die gewoan tefolle’, seit de presintatrise. No’t se 
mei har man Wesley en harren lytse jonge Xess Xava nei Nice 
ferhuze is, is it tiid foar in perioade fan rêst. Dat sil wol slagje 
yn harren nije optrekje yn Súd-Frankryk. ‘Yn de oare lannen 
dêr’t wy wennen, hiene wy meastal in appartemint. No wenje 
wy yn in prachtich hûs mei in grutte tún derby. Ik ha al twa 
goaltsjes kocht, sadat Xess Xava fuotbalje kin. As hy wekker 
wurdt is dat it earste wat er wol!’ Yolanthe sil noch wol wat 
putsjes oppakke en har stichting Free a Girl rint ek gewoan 
troch, mar de húshâlding stiet op nûmer ien. In moedige kar, 
calmez-vous Yo! 

Photoshop-kening Robert
Gjin inkele stjer ûntsnapt oan de Photoshop-skills fan Robert van Impe 
út België. Miley Cyrus, Kanye West, Selena Gomez, Kim Kardashian en 
Barack Obama: gjinien is feilich as Robert mei Photoshop oan ’e slach giet. 
Hy pleatst op sosjale media ûnder syn alter ego Average Rob de meast 
hilaryske foto’s wêryn’t er ek himsels plakt. Hjirby ús favorite bylden, mar 
alle foto’s binne de muoite wurdich. Tsjek dus foaral syn Instagram (@
averagerob). Supergrappich! 

Man in the mirror: 
Michael’s dûbelgonger
Michael Jackson waard net allinne wrâldferneamd troch syn muzyk en 
dûnsmoves, mar ek troch de enoarme transformaasje dy’t er yn syn libben 
trochmakke. Fanwege in hûdsykte waard syn hûd hieltyd blanker. It is 
dan ek ferrassend dat just hy mei syn unike look in dûbelgonger blykt te 
hawwen!
Moetsje Sergio Cortés, de man dy’t de King of Pop út ’e bek stapt liket te 
wêzen. Hy wit dat ek mar al te goed, want de dûbelgonger wurket al jierren 
as Michael Jackson-imitator. Hy reizget de hiele wrâld oer mei syn shows. 
Mar koartlyn gie er ek online de wrâld oer, syn foto’s giene firaal op Twitter 
omdat elkenien fersteld stie fan de look-alike. 

Ferrassende portretten
Ferrassend en oars, dizze nije portretfoto’s fan keninginne Máxima 
en de prinsessen. De ôfrûne jierren stiene se fleurich laitsjend op ’e 
foto, mar no sjogge se strak yn ’e lins. Der ferskynden oars ek faak 
foto’s dêr’t se mei har fjouweren op stiene, wylst dit echte portretfoto’s 

binne. Mei it hier moai wapperjend yn ’e wyn, echte royals!
De bylden binne makke troch topfotograaf Erwin Olaf. Gjin frjemde 
foar de Oranjes, want hy makke al earder foto’s foar it keningshûs. Hy 
ûntwurp ek de euromunt mei kening Willem-Alexander.

Tekst: M
arrit de Schiffart

In soad celebrity stellen krigen in 
baby dit jier. Guon waarden sels 
heit en mem fan in mearling. Ekstra 
bysûnder! 

>>  Yn jannewaris ferwolkommen 
Phar   rell Williams en syn frou 
Helen Lasichanh in trijeling! It 
gesin hâldt harren priveelibben 
graach geheim. Geslacht en nam-
men fan de trijeling binne dan 
ek noch hieltyd net bekend. Ek 
fan harren 9-jierrige soan Rocket 
Ayer binne hast gjin foto’s te 
finen. It sil dus noch wol eefkes 
duorje foardat it stel in foto fan de 
trijeling diele sil. 

>>  Presintator Art Rooijakkers hat 
yn ien klap in frouljushúshâlding. 
Hy krige yn april nammentlik twa 
famkes. It binne de earste bern 
fan de Wie is de Mol?-presinta-
tor en syn freondinne Andrea. De 
famkes hawwe beide in oer-Hol-
lânske namme krigen: Puk en 
Keesje. Hoe leuk! 

>>  Ek Cristiano Ronaldo is heit 
wurden fan in mearling. De twa-

ling, in jonkje en in famke, waard 
yn juny berne. Se hjitte Mateo en 
Eva. De Portugeeske fuotballer 
hat in relaasje mei it Spaanske su-
permodel Georgina Rodriguez. In 
pear wiken nei de berte waard be-
kend dat it stel alwer yn ferwach-
ting is. De twaling waard berne 
mei help fan in draachmem, no is 
Georgina sels yn ferwachting. 

>>  Yn febrewaris kundige Beyoncé 
mei in legindaryske foto oan dat 
se yn ferwachting wie fan in twa-
ling. Yn juny befoel se fan Rumi 
en Sir, in jonkje en in famke. De 
twa binne it broerke en suske 
fan de 5-jierrige Blue Ivy. Nei in 
moan ne kaam de wrâldferneamde 
sjongeres wer mei in epic kykje: de 
earste foto fan har twaling. 

(Trije)dûbeld poppenijs!

Yolanthe docht it kalm oan
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It is in woansdeitejûn, begjin oktober. Wy fan LinKk stappe in âld 

skoalgebou yn Ljouwert yn. Hjoed sille wy op besite by The Factory, in 

dûnsskoalle mei in entûsjaste dosint ‘urban’. Njoggen fanatike fammen 

sette de puntsjes op ’e i rjochting it NK dat fjouwer dagen letter wêze sil. 

Wat de útslach ek wurde mei, it is dúdlik dat dizze 

dûnsgroep Influence in soad fun mei-inoar hat. 

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

De krêft fan 
urban dance

Utslach NK
Op 8 oktober helle it wedstriidteam 
Influence it twadde plak op it 
Nederlânsk Kampioenskip fan 
de Soneo Dance Challenge yn 
Zwolle. Wendy Westra: ‘Daar 
zijn we ontzettend blij mee.’

Sjoch foar mear ynformaasje op: 
www.thefactoryleeuwarden.nl. 

Sadree’t de fammen de dûnsflier 
ynnimme en de muzyk oan giet, bart 
der wat bysûnders: njoggen yndividuën 
wurde ien groep. Wendy Westra, de 
entûsjaste dosinte, stiet fanatyk foar de 
groep. ‘Het zijn echt hele leuke meiden! 
Ze helpen elkaar en geven elkaar 
vertrouwen.’ Se wurkje nei in doel en dat 
skept in bân. ‘De wedstrijden laten zien 
dat het harde werken ook ergens goed 
voor is.’ Wendy runt The Factory mei 
Mirjam van Duin, dosint ‘modern’. ‘We 
zijn een jonge dansschool, maar vanaf 
het eerste jaar wilden we laten zien ‘dit 
zijn wij!’ en dat hebben we gedaan.’

Urban dance
Urban dance is de sammelnamme 
(verzamelnaam) foar ferskillende 
dûnsstilen, sa as streetdance en hiphop. 
Lisanne (18): ‘Ik vind urban vooral 
leuk omdat het heel anders is dan dat 
wat ik hiervoor deed. Ik dans vanaf 
mijn vierde en heb op de nationale 
balletopleiding gezeten. Nu doe ik totaal 
het tegenovergestelde. Dat is leuk, want 
ik wil graag heel veel dansstijlen leren.’ 

Tatum (13) sit no trije jier op dûnsjen 

Wat? Urban dance?

Urban dance is mear as it oanlearen 

fan in goreografy. De dûnsstyl sit 

fol enerzjy, krêft en wille! By urban 

dance learst ek om te entertainen, 

gear te wurkjen en te fertrouwen op 

elkoar en op dysels. 

en is begûn nei in iepen dei. ‘Eerst 
heb ik een proefles gevolgd en daarna 
ben ik in het wedstrijdteam gekomen. 
Naast school volg ik op zaterdag de 
jeugddansopleiding, zodat ik later de 
HBO-dansopleiding kan gaan doen.’ 
Sûnt koart giet ek har freondinne 
Madelief (13) mei nei The Factory. ‘Ik 
ben net bij deze groep gekomen. Het 
gaat hier allemaal wel wat sneller en 
krachtiger dan wat ik eerst deed, maar 
dat vind ik juist leuk.’

Krêft útstrielje
Ek Ines (17) sit noch net sa lang by de 
fammen fan Influence. ‘Ik heb eerder bij 
een ander dansteam gezeten en zag deze 
groep bij de wedstrijden. Wat opviel 
was dat iedereen kracht 
uitstraalde en dat 
wilde ik ook. 

Juist in deze dansstijl kun je namelijk 
je kracht uiten. Na een proefles ben ik 
overgestapt.’ 

En sa binne der mear fammen dy’t 
Wendy graach as dosinte hawwe. Myra 
(17): ‘Ik dans al twaalf jaar. Eerst zat ik 
op een andere dansschool waar Wendy 
invalles kwam geven. Zo ben ik bij 
haar gekomen en gebleven.’ It dûnsjen 
fan wedstriden stimulearret enoarm, 
neffens Myra. ‘Het is leuk om samen een 
doel na te streven en met elkaar prijzen 

te winnen.’ Ek Marte (17) fynt dat moai, 
mar ek wol in bytsje spannend. ‘Vooral 
finales zijn spannend, maar we trainen 
er echt wel goed voor.’ 

Wendy betinkt de goreografy fan de dûns 
en siket der muzyk by. ‘Soms denken 
de meiden zelf ook mee over bepaalde 
pasjes. Maar niet te vaak’, laket se. De 
lesoanpak fan Wendy sprekt Mayra (17) 
hiel bot oan. ‘Ze kan heel goed lesgeven. 
Ik ben via een zus van een vriendin bij 
de dansschool gekomen en ik had 
gelijk een goede indruk. De 
dansstijl spreekt me 
aan, en de meiden 
ook!’

Berops dûnser 
wurde
Dylana (16) dûnset al acht jier en is 
ûndertusken wend oan wedstriden. ‘Ik 
wil proberen de top te bereiken met 
dansen. We hebben nu een superleuke 
groep en Wendy stimuleert ons enorm.’ 
De groep traint twa kear yn ’e wike by 
The Factory. Olida (17) sels ien kear 
mear. ‘Ja, ik dans drie keer per week. Best 
wel veel, maar ik wil later beroepsdanser 

worden. Ik zou graag achtergronddanser 
bij een artiest willen zijn.’ Olida stiet 
by de lessen it leafst foaroan of yn it 
midden. ‘Dan kan ik mezelf goed in 
de spiegel zien en dat voelt beter.’ Ek 
by wedstriden – sûnder spegel - stiet 
Olida foaroan. ‘Dat was in het begin 
spannend, maar door het vaker te doen, 
kun je je steeds beter inleven. Acteren 
vind ik ook leuk om te doen.’
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Wolsto ek flogge? 
Trije gouden tips fan Darshan!

1. 
 Wês unyk

  ‘Alles staat al op YouTube, dus origineel zijn is lastig. Kies daarom iets wat je echt leuk vindt 
en geef daar je eigen draai aan. Unieke filmpjes scoren het allerbeste.’

2. 
 Soargje foar goeie apparatuur

  ‘Vloggen kan met je smartphone, maar een vlogcamera geeft het mooiste resultaat. Ik heb 
die van mij bij elkaar gespaard met een krantenbaantje.’

3.
  Sjoch yn ’e kamera

  ‘Het klinkt wellicht simpel, maar ik zie nog veel beginnende vloggers die niet in de lens 
kijken. Doe dat juist wel. Daarmee kijk je je kijkers aan en voorkom je dat ze wegklikken.’

OV-flogger 

Darshan
giet as in trein

15

OV-flogger 

Darshan
giet as in trein

Namme : Darshan BoeremaLeeftiid : 17 jier
Wenplak : It HearrenfeanHúsdieren :  poes MinoesYouTube kanaal : iPlaithy 

Darshan 
Boerema

14

In ritsje mei de bus of de trein, dat is 
dochs supersaai? Dat tocht Darshan (17) 
fan It Hearrenfean ek. Sûnt septimber is 
hy de alderearste OV-flogger fan Fryslân 
en ûntdekt er alle wiken dat it iepenbier 
ferfier eins bêst leuk is. ‘Ik had nogal een 
saai beeld van de bus, maar het blijkt een 
grote gezellige boel te zijn!’

It OV is bêst okee

Darshan filmet alles wat er ûnderweis 
meimakket en set it op YouTube. Dat 
docht hy yn opdracht fan de provinsje 
Fryslân. Op ynternet kaam Darshan by 
tafal in oprop fan de provinsje tsjin dêr’t 
se in entûsjaste flogger yn sochten. Hy 
reagearre fuortendaliks. ‘Met mijn vlogs 
wil ik jongeren in Fryslân laten zien dat 
het OV best oké is’, leit er út. ‘Zo heb ik 
bijvoorbeeld de Elfstedentocht per bus 
en trein gedaan. Dat was nog een hele 
puzzeltocht, maar wel heel cool om te 
doen.’

Tsientûzen folgers 
Neist syn OV-flogs hat Darshan al in 
pear jier syn eigen YouTube kanaal iP-
laithy, dêr’t er mear as tsientûzen folgers 
hat. Darshan waard benammen bek-
end troch syn rubryk ‘Internet heldjes 

Aangepakt’. Dêryn giet er op syk nei 
minsken dy’t in haatpost achterlitte op 
ynternet. As in wiere Peter R. de Vries 
siket Darshan út wa’t dat dien hat en 
konfrontearret dy persoan mei syn post. 

Wurden kinne sear dwaan

De fergeliking mei de bekende misdied-
ferslachjouwer Peter R. De Vries is net 
tafallich. ‘Ik kijk graag naar program-
ma’s van Peter R. de Vries en houd vooral 
van de online research die hij doet’, 
knikt Darshan. ‘Vandaar dat ik zelf de 
rubriek Internetheldjes Aangepakt ben 
begonnen. Ik zoek helemaal uit wie de 
haatpost op internet heeft gezet. Mijn 
doel is om mensen te laten zien dat je 
met woorden iemand echt pijn kan doen 
zonder dat je het in de gaten hebt.’

Yn syn flogs lit Darshan sjen hoe’t er 
achter de identiteit fan de minsken komt 
en bellet er se op. De reaksjes binne net 
altyd like fatsoenlik. ‘Soms reageren 
mensen heel boos als ik ze confronteer 
met wat ze gepost hebben. Vaak gaat het 
om een zoon of dochter die dingen op in-
ternet zet. Juist wanneer ze zo jong zijn 
is het goed om ze op hun daden te wij-
zen. Maar niet iedereen is het daarmee 
eens’, knypeaget er.

Stikem in bytsje skruten

By elke nije flog dy’t Darshan online 
set, groeit syn oantal folgers. Yntusken 
binne it der dus al mear as tsientûzen. 
Mei sa’n soad folgers wurdt Darshan ek 
hieltyd faker werkend op strjitte. Mar 
stjerallueres hat de Feanster flogger 
noch net. ‘Ik ben eigenlijk best verlegen’, 
jout er ta. ‘Maar als de camera voor mijn 
neus staat, is dat meteen weg. Dan durf 
ik dingen te doen die ik anders niet durf.’ 

Dy kamera is der net as er werkend wurdt 
op syn wurk by in supermerk. ‘Dan ben 
ik vakken aan het vullen en wil er plot-
seling iemand met me op de foto. Heel 
raar. Ik moet daar nog echt aan wennen. 
Stiekem vind ik dat best eng.’

Mar ophâlde mei floggen; hy moat der 
net oan tinke. ‘Sinds september volg ik 
de opleiding Mediaredactiemedewerker 
(Journalistiek) aan ROC Friese Poort in 
Drachten. Ik wil later mijn werk maken 
van online media. Misschien door te 

vloggen op YouTube of door meer de on-
line onderzoeksjournalistiek in te gaan. 
Het mooiste zou zijn wanneer Peter R. 
de Vries me ooit nog eens mailt met de 
vraag of ik een vlog met hem wil opne-
men. Dat zou echt tof zijn.’

Reizgesto wolris mei de 

bus of de trein? Grutte 

kâns datst Darshan 

Boerema ynkoarten 

tsjin it liif rinst. 

Darshan is OV-flogger. 

En net de earste de 

bêste: hy is de earste 

OV-flogger fan Fryslân! 

Gjin idee wat dat is? 

Hy fertelt it graach.
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Tekst: Tialda H
oogeveen

Fiif tips tsjin cybercrimeFiif tips tsjin cybercrimeFiif tips tsjin cybercrime
Ast tinkst dat sosjale media allinne mar 

goede dingen bringe, think again! Wolkom 

yn de wrâld fan cybercrime. Lês dizze tips, 

surf feilich de wrâld oer en beskermje dysels 

en dyn neisten tsjin online kriminelen.

Hoe feilich beweechsto dy op 

ynternet? Doch hjir de test:

www.alertonline.nl/

cyberskillstest#

Pss, geheim
Do kinst fêst net sûnder WhatsApp, Snapchat, Insta, Facebook... 
Mar hoe goed is dyn wachtwurd eins? Fjouwer op de tsien bern 
skriuwe wachtwurden op om se te ûnthâlden. Boppedat brûke 
se faak itselde wachtwurd. Do dochs net? Want sa makkest it 
minsken dy’t kwea wolle wol hiel maklik…

Iepenbier online
Iepenbiere wifinetwurken, hartstikke handich! Mar… net 
allinne handich foar dy, ek foar hackers. Sels asto in wachtwurd 
ynfolje moast op in wifinetwurk kin in krimineel tagong krije ta 
dyn apparaat. Dy persoan kin sa achter wichtige en persoanlike 
gegevens komme en identiteitsfraude plege, dyn e-mail brûke 
of op dyn Insta komme. Dus ynternette fia 3G of 4G is feiliger. 
Of oars mar eefkes offline, dyn telefoan kin bêst in oerke 
sûnder dy.

Gizelje
Ransomware, do hast der fêst wol fan heard. Wat dizze cyber-
kriminelen dogge is dyn gegevens gizelje, sa as dyn húswurk, foto’s 
en chats mei freonen. Do krigest alle gegevens wer werom, mar… 
allinne asto der fet foar betellest. Dêrom:
• Altyd it ynternet op mei in antyfirusprogramma.
• Nea ûnbekende taheakken (bijlagen) iepenje.
•  Wês skerp by it downloaden fan software, muzyk, 

films, tv-searjes, pdf’en en oare bestannen.
• Hâld bestjoeringssystemen en programma’s up-to-date.
• Meitsje in back-up fan dyn bestannen.

Ik bin geheim
Online kinsto in stik anonimer wêze as yn it echte libben, bedriuwen 
hoege net alles fan dy te witten! Brûk dêrom de incognitomodus fan 
dyn browser. Behear en goai cookies fuort. En ferjit ek de privacy-
ynstellingen fan dyn sosjale media-akkounts net. Dêrmei kinsto 
yn in pear stappen in bewuste kar meitsje watfoar ynformaasje, 
foto’s en fideo’s asto dielst my oaren.

16 17

Fiskje
Enter, ok, iepenje, ynfolje. Ho! Besef wêr’tsto op klikst! Elkenien 
rint it risiko hackt te wurden. Do dus ek. Troch in falske e-mail, 
in ferkearde software update of in nepwebside bygelyks. 
Phishing is krekt soks as fiskjen: kriminelen angelje nei dyn 
priveegegevens. Tink dus trije kear nei foardatsto klikst op in 
banner, link of in formulier ynfollest. Freget de bank, provider 
of in oare ynstânsje om dyn gegevens? Dat dogge se nea per 
mail. DELETE!



Us mem hat wer wat by de ein 
sy hat it lêsten tsjin ús sein 
de spikerbroek sit har te stiif 
in fetrôle plakt har op it liif 
 
Sy sil op spinning en dieet 
en yn ‘e keuken giet it need 
gjin sûker mear en ek gjin fet 
kaloryearm is no de wet 
 
Wy krije dus gjin pasta mear 
mar brokkoly en skânzenear 
de mayo bliuwt ek yn ‘e kast 
oant mem har spikerbroek wer past 
 
Kola en chips binne foarby 
gjin snobbersguod foar dy en my 
mar op ‘e tafel komt yn stee 
in ryswafel mei fi nkeltee 
 
Us mem dreamt fan in simmer strân 
yn ‘e bikiny op it sân  
mar dat slankheidsideaal  
wurdt ús suver hast fataal 
  
Sok iten kinne wy net oer 
wy wurde roppich fan sok foer 
dus stekke wy op freedtemoarn 
wol gauris by McDonalds oan 

Yttje Cnossen
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SA2016 famylje en freonenSA2017

Tekst en byld: Elm
a de Jonge

SA2017

Hoe fet is dat… dyn eigen dreamwrâld kreëarje! It kin 

mei ‘The imaginary world of…’ fan Keri Smith. Dit 

boek stiet grôtfol mei opdrachten wêrmei’tst dyn 

eigen dreamwrâld foarmje kinst. Hoe? Dat is hielendal 

oan dy! Knippe, plakke, tekenje, skilderje, skriuwe, it 

mei allegearre. Betink lânskippen, plaknammen, 

plattegrûnen, faluta, logo’s en iten en jou dyn unike 

wrâld in namme. It is noch leuker om mei freonen en 

freondinnen oan ’e slach te gean! Lit dyn kreativiteit 

de frije loop en kreëarje dyn/jim perfekte wrâld. 

Back to basics! Miskien werkensto it net fuort, mar dyn 

âldere broer of sus of dyn âlders sille him seker kenne. De 

SNES Classic, ien fan de earste spulkompjûters fan 

Nintendo. De gadget ferskynt no yn in miny fariant en is 

in echte musthave foar de gamelovers ûnder ús! Wylst 

kompjûterspultsjes tsjintwurdich hieltyd moaier en echter 

wurde, binne wy ek ûnwennich nei de tiid fan Donkey 

Kong en Super Mario Bros. Superleuk dus dat Nintendo 

syn earste modellen wer werom op ’e merk bringt! Wol in 

bytsje modernisearre fansels: do kinst se maklik oanslute 

op de telefyzje en hoechst der gjin losse games by te 

keapjen. 

Retro!

Furry friends

Hoe faak en hoe lang brûksto dyn telefoan per dei? Doch ris in gokje. De measte minsken sitte alle 
dagen trije oant fjouwer oeren op 
de mobyl! En dat wylst ûndersyk 
útwiisd hat datst stress krije 
kinst fan te yntinsyf smart-
phone-gebrûk. En kinst der ek 
noch iensum en depressyf fan 
wurde. Tiid dus om de apps 
Checky of Moment op dyn 
telefoan te setten. Dy apps 
hâlde foar dy yn ’e gaten hoe 
faak en hoe lang asto dyn 
mobyl brûkst. En? Komsto yn 
’e buert fan it gemiddelde? 
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Do kinst it sa gek net betinke of der is in (fake) 
furry fariant fan. Jassen, tassen, telefoanhoeskes, 
kaaihingers, earbellen en sa kinne wy noch wol 
eefkes trochgean. Bûnt is hip dizze winter! Hoe 
mear hoe better en it leafst yn alderhande 
opfallende kleuren. Under oaren flochster 
Anna Nooshin is al faker as ien kear spot yn dizze 

opfallende trend. Doarsto it 
oan? 

Offline

The imaginary world of. . .

Setsto 10.000 stappen op in dei? Dat is noch in hiele útdaging! Foaral omdat wy tsjintwurdich in soad tiid sittend trochbringe, achter de kompjûter of foar de telefyzje. En dat wylst rinne sa goed en sûn foar ús is! Tiid om yn beweging te kommen fûnen de makkers fan de ArtWalk-app. Sy makken in applikaasje dy’t digitale keunst kreëarret wylsto kuierest. Hy registrearret dyn bewegingen en trans-formearret dyn aktiviteit ta in prachtich digitaal keunstwurk. Dy wolst fansels diele mei freonen en famylje! Dus hup hup, 
fan dy bank ôf, downloade dy 
app en fluch in blokje om! 

ArtWalk-app
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Game Horizon Zero Dawn wint
Behalve films en dokumintêres kinne no ek games in Gouden Kalf 
winne. Horizon Zero Dawn is de earste game dy’t dizze belangrike 
priis wûn. It spul wûn yn de kategory ‘Best Interactive’. Horizon 
Zero Dawn waard makke troch it Amsterdamske Guerrilla 
Games. Yn dizze iepen wrâld game krûpe spilers yn ’e hûd fan 
de jonge jager Aloy. Sy ferkent in post-apokalyptyske wrâld dêr’t 
masines de baas binne. Yn de game sitte sa’n tsien oeren oan 
animearre filmkes dy’t it ferhaal fertelle.  

Kendrick Lamar nei Nederlân
Bisto in Kendrick Lamar fan? Dan ha wy goed nijs. De Amerikaanske 
rapper treedt 28 febrewaris 2018 op yn de Ziggo Dome yn Amsterdam. 
It optreden is ûnderdiel fan syn Europeeske toernee, lit er fia sosjale 
media witte. Dy toernee draacht de namme Damn, nei Lamar syn meast 
resinte album dat yn april ferskynde. De rapper is mearfâldich Grammy-
winner. Yn it foarprogramma stiet ek in topper: Lamar syn Britske 
kollega James Blake. Dy hat wurke mei Drake, Beyoncé en Jay-Z. 

Ramp? Help fan robot 
Honda hat in prototype presintearre fan in minskachtige robot dy’t yn ’e 
takomst yn te setten is by rampen. It Japanske autobedriuw wurket al jierren 
oan de robot, dy’t hiel fleksibel wêze moat. It ding moat bygelyks by in ljedder 
omheech klimme kinne en troch lytse romten krûpe. Hy ‘sjocht’ fia in kamera 
en twa draaiende lasers dy’t yn syn holle sitte. Yn syn hannen sitte 
3D-sensoaren en kamera’s sadat er objekten hiel sekuer fêstpakke kin. De 
robot wurket by temperatueren fan -10 oant +40 graden Celsius. Dizze E2-DR-

robot soe ynset wurde kinne op plakken dêr’t minsken better net komme kinne, bygelyks by in kearnramp. 

Moonlight-skriuwer makket Disney-film 
Wa ken him net? Tarell Alvin McCraney… Hy is de skriuwer fan de 
Oscarwinnende film Moonlight. Moai nijs: dizze topper is no dwaande mei in 
nije live-action film foar Disney. Goed idee fan de Amerikaanske filmmakkers, 
want de jonge McCraney kin fantastysk skriuwe. De film sil de titel Cyrano the 
Moor krije en it is de bedoeling dat er yn deselde musicalachtige styl makke 
wurdt as oare live-action films fan Disney. Sa as Cinderella en Beauty and the 
Beast dus. De haadrol sil spile wurde troch David Oyelowo. 

Snapchat Spectacles 150.000 kear ferkocht
Wy ha der alris faker oer skreaun: de Snapchat Spectacles. Topman Evan 
Spiegel makke koartlyn bekend dat der yn in jier tiid 150.000 eksimplaren 
ferkocht binne fan syn Spectacles. De kamerabril ferskynde yn septimber 
2016 op ’e merk. Yn earste ynstânsje wiene de Spectacles allinne yn Amearika 
te krijen, mar de gadget is no online te keap, ek yn Nederlân. Ynteresse? Sjoch 

op spectacles.com. De kekke brillen kostje 150 euro plus 10 euro ferstjoerskosten. De Spectacles binne 
keppele oan Snapchat. Mei twa lytse ynboude kamera’s makkest hiel maklik spektakulêre filmkes fan 
tsien sekonden. De bril filmet presys wêr’tsto nei sjochst. 


