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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.
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Goedei!
It tema fan dizze LinKk is ‘kommunikaasje’. En kommunisearje, 
dat dogge wy minsken in soad. Sawol ferbaal (mei wurden) as non-
ferbaal (sûnder wurden). Witsto bygelyks datst mei dyn profylfoto ek 
kommunisearrest? Profylfoto’s binne der yn soarten en maten, mar 

in boadskip útstrielje, dat dogge se allegear. Elk dy’t dyn 
profylfoto sjocht, krijt in bepaald byld fan dy. Wolsto witte 
hoe’tst dat byld sa posityf mooglik makkest? Tsjek de tips op 
side 6 fan dizze LinKk. 

As wy it oer kommunisearjen hawwe, komme wy al gau 
terjochte by sosjale media. Hartstikke leuk en praktysk al 
dy nije kommunikaasjemiddels, mar net altyd. Troch de 
yntroduksje fan sosjale media en online flirten ûntstie der 

ek in nije trend: ghosting, in online petear beëinigje troch ienfâldichwei 
net mear te reagearjen. Radiostilte... samar ynienen. Gjin reaksje, gjin 
smileys, neat. Allinne in hiele boel fragen. Hiel ferfelend! Wêrom dogge 
minsken dat? En hoe dealst dermei? Lês it artikel oer ghosting yn dizze 
LinKk. 

Wolst eefkes mei ús kommunisearje? Kom mar op! Kinst dyn boadskip 
diele fia Insta, Facebook of Twitter (3x @linkkmagazine).  

Hoi! 
Marrit de Schiffart
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Druk : SMG Groep
Korreksjes : KonSEPt
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aanst ek foar âlders? 
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Joost komt mei ‘Scandinavian Boy’ 

EenhoornJoost, wa ken him net? Al is it dreech om in 

label op him te plakken. Joost Klein komt út Fryslân 

en doe’t er in jier as 12 wie stoar syn heit oan kanker. 

In jier letter stoar syn mem oan in hertstilstân. No is er 

tweintich en in bekende YouTuber: EenhoornJoost. Hy 

makket absurdistyske filmkes sûnder reade tried. Syn 

filmkes binne faak grappich, al kin er ek serieus út ’e 

hoeke komme. Joost docht gewoan wêr’t er sin oan hat. 

Behalve filmkes, makket Joost ek muzyk. En dêr 

liket er no fol foar te gean. Hy gie koartlyn op 

clubtoer mei hiphop-sensaasje Donnie én hy tekene 

in kontrakt by Top Notch, in platelabel dêr’t ek Lil’ 

Kleine, Broederliefde en Ronnie Flex ûnder falle. Ein 

oktober kaam Joost syn lang ferwachte ‘Scandinavian 

Boy’ út. In mikstape, mar dochs ek wer net. Typysk 

Joost dus... Online waard der al drok spekulearre oer 

de tape, mar hy bestiet dus echt: 
ynienen stie er online. Der is ek in 
fideoclip fan de titeltrack, makke 
troch nimmen oars as Veras Fawaz 
en Tristan Albers. Tsjek de fideo fan 
‘Scandinavian Boy’ gau op YouTube 
(ast dat net al lang dien hiest). 

1. WhatsApp (10,9 miljoen)

2. Facebook (10,4 miljoen)

3. YouTube (7,5 miljoen)

4. LinkedIn (4,3 miljoen)

5. Instagram (3,2 miljoen)

Wat binne yn Nederlân op dit stuit 
de meast populêre sosjale media? 
It antwurd stiet yn it ‘Nationale 
Social Media Onderzoek 2017’ 
dat koartlyn ferskynde. It giet 
hjirby om Nederlânske brûkers.  

Sosjale media
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Snapsto Snapchat noch? In protte minsken net en dêrom hat it bedriuw de app 

koartlyn oanpast. Om’t it oantal brûkers net mear sa hurd groeit, wol it bedriuw 

sa ek âldere brûkers aktivearje. Dyn âlders ek op Snapchat? Miskien wurdt it tiid 

om in oare app te sykjen? Dit binne de grutste feroaringen op Snapchat:

•  Snapchat wol foaral in dúdliker ûnderskied meitsje tusken berjochten 

fan dyn freonen en berjochten fan organisaasjes. Ast de app 

iepenest, is dyn eigen gesicht noch hieltyd it earste datst 

sjochst. Swipest dêrnei nei links, dan sjochst alles fan 

dyn freonen: de stories, priveechats, foto’s en fideo’s.

•  Swipest nei rjochts, dan kinst scrolle troch fideo’s 

fan nijsorganisaasjes, stjerren of stories fan freonen 

fan freonen. Net elk is dêr bliid mei. Guon minsken 

fine Snapchat no fierstente folle op Facebook lykjen.  

Wat fynsto fan de feroaringen? 
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Ritse 

Christiaan 

Pier de Jong

Wenplak: Balk

Bruorren of suskes: broer, Jesse 

fan 24 jier

Húsbisten: hûn Jack 

Grutste blunder: Jesse is alris 

út syn broek skuord by it 

skaten. De rest fan ’e dei siet er 

mei in stikkene broek op 

skoalle

Grutste foarbyld: syn mem

Alwer in nij Frysk 
topmodel
Ritse de Jong

Alwer in nij Frysk 
topmodel
Ritse de Jong

Hasto ‘m sjoen yn Holland's Next Top Model? 

Ritse de Jong út Balk makke grutte yndruk op 

de sjuery, mar waard úteinlik krekt twadde 

achter winner Montell. Bale die it Fryske model 

lykwols net. ‘Ik was gewoon superblij voor 

Montell en voor mezelf en mijn tweede plek.’ 

4

Mei syn prachtige lange krollen makke 
Ritse (17) yn elke ôflevering fan Holland’s 
Next Top Model (HNTM) yndruk op de 
sjuery. Yn de finale like it der ek lang op 
dat de pretty boy út Balk mei de titel 
útnaaie soe, want hy gie by de tus ken-
stannen hieltyd oan kop, mar úteinlik 
grypte er krekt mis. ‘Ik baalde niet echt’, 
fertelt er mei in grutte smile. ‘Toen ik zag 
dat Montell de winnaar was, was ik 
oprecht superblij voor hem. Ik had stiekem 
wel verwacht dat ik zou winnen omdat de 
jury heel tevreden was over mij. Maar 
helaas.’

Fiftyfifty
Kalm, knap, grappich en nochter; Ritse 
liket it perfekte úthingboerd foar Fryslân. 
Dochs kaam er sels net op it idee om mei te 
dwaan. In goede freondinne wiisde him 
derop dat der dit seizoen foar it earst 

jonges meidwaan mochten oan HNTM. 
‘Ik heb wel even getwijfeld of het iets 

voor mij zou zijn’, jout Ritse ta. 
‘Uiteindelijk heb ik mezelf aan-

gemeld en close up foto’s van mijn 
gezicht en een aantal foto’s in 

zwembroek opgestuurd. Zo is 
het allemaal begonnen’, laket 
er. 

Goed sânhûndert modellen 
waarden útnûge foar in yntake yn 

Amsterdam. Dêr moast elkenien in 
stikje oer de catwalk rinne en dêrnei 

folge in ynterview. ‘Ik moest de jury 
vertellen waarom ik mee wilde doen’, 

leit Ritse út. ‘Al meteen na mijn intake 
kreeg ik te horen dat ik door was naar de 

volgende ronde met nog dertig kandidaten. 
De kans was dus fiftyfifty of ik uiteindelijk 
zou worden uitgekozen.’

Ut ’e klean
Op syn skoalle, ROC Friese Poort yn Snits, 
wurdt Ritse twa dagen letter ferrast troch 
de makkers fan HNTM. Se ha goed nijs 
foar de 17-jierrige studint: hy mei 
meidwaan! ‘Dat was echt fantastisch. En 
ik kon me meteen voorbereiden, want een 
paar weken later ging ik het huis al in.’ In 
hûs mei dizze kear dus manlju én froulju. 
Ritse hellet nochter de skouders op. ‘De 
sfeer was heel relaxed. Waar de meiden 
nog wel eens kattig op elkaar waren, 
hadden wij jongens zoiets van chill. Ik heb 
het superleuk gehad in het huis en veel 
nieuwe vrienden gemaakt.’

Dochs wie net alles altyd like chill. 
Bygelyks de fotoshoot foar it merk Nivea 
yn Noarwegen, dêr’t er it flink dreech hat. 
‘Daar was ik voor het eerst echt 
zenuwachtig’, knikt Ritse. ‘Dat gebeurt me 
niet vaak.’ Syn stielen senuwen komme 
goed fan pas, want hy moat foar it 
programma ek út ’e klean. ‘Die naaktshoot 
vond ik het allerleukste om te doen’, 
knypeaget er. ‘Dat is de foto waar ik het 
meest trots op ben.’

Strakke sixpack
Ast de foto sjoen hast, snapst wol wêrom: 
Ritse hat in prachtige sixpack. In strakke 
búk dêr’t er hurd foar wurket. ‘Ik probeer 
drie keer per week te trainen in de 
sportschool. Dan train ik ook vooral mijn 
buik. Het voordeel is dat ik daarnaast 
bijna iedere dag aan het skaten ben. Dat is 
een soort cardio. Ik eet eigenlijk best veel, 
maar door te skaten en te trainen blijf ik 
mooi op gewicht.’ 

De foarige winner fan HNTM wie Akke 
Marije Marinus, ek út Fryslân. Sy waard 
troch de sjuery warskôge dat se better net 
mear fuotbalje koe fanwege blessueres. 
Hoe sit dat by Ritse, mei hy noch wol 
skate? ‘Zeker wel. En dat blijf ik ook doen. 
Maar ik ben nu wel iets voorzichtiger. Het 
zou zonde zijn als ik bijvoorbeeld op mijn 
gezicht zou vallen.’

Diploma helje
Dêr’t winner Montell in kontrakt krige by 
VDM Model Management, is Ritse noch 
net fêstlein troch in buro. ‘Ik concentreer 
me nu eerst op mijn studie. Ik doe niveau 2 
Dienstverlening op de Friese Poort in 

Sneek. Dat maak ik af en daarna ga ik denk 
ik aan de slag met modellenwerk. Maar ik 
wil eerst mijn diploma halen.’ 
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Doutzen: 
Frysk famke 
of topmodel?

Doutzen: 
Frysk famke 
of topmodel?
Eins ken hast elkenien it suksesferhaal fan Doutzen Kroes 

fan Eastermar. In 17-jierrich famke dat fakânsjefoto’s nei in 

bekend modelleburo tastjoert en in pear jier letter ien fan de 

bêst betelle modellen fan ’e wrâld is. Wa hie dat tocht? Tsjerk 

Veenstra, har learaar Frysk fan Singelland yn Burgum en 

Drachten, yn alle gefallen net. 

‘Ik fûn it wol wat apart doe’t 
ik de foto’s fan Doutzen op 
reklameposters yn bushokjes 
hingjen seach’, moat Veenstra 
tajaan. ‘Eins foel Doutzen op 
skoalle hielendal net sa op. Se 
seach der altyd kreas en fersoarge út, 
mar wie net oerdreaun mei make-up 
of moade dwaande. Har hier siet eins 
altyd strak yn in sturt’, laket Veenstra. 
Doutzen wie op skoalle hiel iverich. 
‘Har húswurk wie altyd ôf.’ Doutzen, 
en ek har bekende suske Rens, dogge 
beide eineksamen Frysk foar mavo en 
Doutzen ek foar havo. ‘De taal lei harren 
nei oan it hert.’ 

Modelleburo Paparazzi Models sjocht it 
yn 2003 fuort sitten mei Doutzen as se 
har foto’s sjogge. Foar’t Doutzen it yn ’e 
gaten hat, docht se shoots yn New York 
foar Versace, Dolce & Gabbana, Gucci 
en Christian Dior. Yn 2005 stiet se op de 
cover fan de Italiaanske Vogue en dêrnei 
folgje allegear oare bekende tydskriften. 
Se rint shows foar Victoria’s Secret en 
wurdt frege as it gesicht fan L’Oreal. En 
it moaiste: elkenien priizget Doutzen 
om har profesjonaliteit en freonlikheid. 
Bysûnder is ek dat Doutzen har 
bekendheid ynset foar goede doelen, 
bygelyks foar it Wereld Natuur Fonds en 
Dance4Life. 

Yn 2010 trout Doutzen mei dj Sunnery 
James, mei wa’t se in jonkje en in famke 
krijt. Ek har man fljocht de hiele wrâld 
oer. Se wenje dêrom ôfwikseljend yn 

Amsterdam en New 
York. Har âlde dosint 
hold yn Doutzen 
har begjinjierren in 
knipselmap by en gie 
yn 2011 ek nei de film 
Nova Zembla ta, dêr’t Doutzen 
yn spile. ‘Hiel spesjaal dat in âld-
learlinge dit allegear meimakket.’ 
Dochs bliuwt Doutzen ek gewoan 
dat Fryske famke. Yn 2007 wurdt 
se ambassadeur fan de Praat Mar 
Frysk-kampanje, om de Friezen 
oan te spoaren Frysk te praten. 
Dat docht se sels ek mei har twa 
bern.

Wa is-dat?
Doutzen Kroes

Tekst: Froukje Sijtsm
a, yllustraasje: Pascal Brander

Bertedatum :  23 jannewaris 1985
Berop :  topmodelWennet :  yn Amsterdam en  

 New YorkBynamme :  ús DoutzenOpfallend :  woe model wurde  
 as bybaantsje 

76

SKITTERJE MEI DOUTZEN?
In selfy meitsje mei Doutzen? It kin, want yn Madame 
Tussauds yn Amsterdam stiet in byld fan har. En 
miskien, ast gelok hast, komst har tafallich wol 
op strjitte tsjin, want Doutzen is noch in soad yn 

Fryslân te finen. LinKk is benijd nei dyn 
foto, dus tag ús foaral op social media!

Hoe sjocht dyn profylfoto derút? In kykje fan dy mei dyn hûntsje? In selfy dy’t nei fyftjin kear klikken 

einlings slagge? Of in kekke stapfoto mei dyn BFF? Wittenskippers hawwe koartlyn dé formule 

ûntdekt foar in goede profylfoto. De konklúzje? Hoe simpeler de foto, hoe oantrekliker de persoan 

fûn wurdt. Tsjek dizze tips en fabrisearje it perfekte plaatsje. Sukses by dyn folgers garandearre!

Troch dizze tips liket it miskien dat alle kreativiteit út de foto wei moat, mar dat is net hielendal de bedoeling. In ‘saaklike’ foto 
mei in wite achtergrûn wurket nammentlik ek net. In kreative foto mei dus wol, mar tink om de tips. It byld hoecht net saai te 
wêzen, as der mar net tefolle dingen of kleuren binne dy’t ôfliede. Sukses!   

1. Not done: achtergrûnsmoargens
Soargeje foar in egale achtergrûn. Yn in achtergrûn mei in soad foarmen en kleuren falst 

sels fuort. Tink om drokke omjouwingen dus, dat liedt de oandacht fan de haadpersoan ôf. 

2. Ban oare minsken
Lit gjin oare minsken (of bisten) sjen yn dyn 

profylfoto. Dyn folgers moatte yn in milisekonde 

begripe om wa’t it giet. Sneu foar dyn freon of 

suske, mar fuort dermei. Alles foar it perfekte 

plaatsje!

1. 

2. 

3. Strakke komposysje
Pleats dysels prominint yn byld, yn it midden fan 

it frame dus. Foto’s dy’t it boppeste part fan dyn 

lichem beslane wurkje it bêst. Lit dyn gesicht dus 

sjen, mar pak ek de skouders of it boppeste part 

fan dyn boarst noch mei. Lit de búk en de skonken 

mar sitte, dy meitsje de foto minder sterk. 

3. 

In perfekte profylfoto

4. Soargje foar kleurkontrast
Ferheegje it kontrast tusken dy en de achtergrûn. Photoshop 

of in foto-bewurk-app binne handich om hjirfoar te brûken. 

Meitsje de achtergrûn tsjusterder (donkerder) of ljochter. 

Sa aksintuearrest dyn eigen kleuren en beljochting en stiest 

maksimaal op de foargrûn! 

5. Your face only
Draach noait in sinnebril op dyn earste foto. Yt ek gjin 

hamburger, hoe leuk dat der ek útsjocht. Ast it brein fan 

dyn folgers ferliede wolst, moat dyn gesicht troch neat 

blokkearre wurde.   

5. 

4. 
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Jennifer drukt de wekker út en skuort harsels út bêd 

wei. 
‘Hjoed wiskunderepetysje’, seit se tsjin harsels. ‘Bin 

benijd hoe’t it giet.' Se dûst, klaait har oan en rûgelet 

mei de boeketas oer ’t skouder de treppen del nei 

ûnderen ta. 
‘Hoi heit, hoi Sjors’, groetet se yn it foarbygean. 

‘George’, prottelet har broer noartsk. 
‘Wit ik Sjorsy’, pleaget Jennifer werom. 
‘Wat bisto hjoed fleurich, sa moarns betiid’, merkt har 

heit op. 
‘Ik hie sa’n bysûndere dream’, antwurdet Jennifer. ‘It 

wie krekt oft der in ingeltsje by my op it hollekessen 

lei.’ 
‘Toe ju’, seit George, en hy sjocht har ûndersykjend 

oan, ‘sjochst se fleanen?’ 
‘Alles goed mei dy?’ freget heit. Hy sil tee ynjitte mar 

hâldt eefkes yn. 
‘Ik dreamde fan mem. Mem lei yn in fjild mei 

bûterblommen en der twirrele in wite fear nei 

ûnderen. Ik lei njonken mem. It gers rûkte sa lekker 

nei de maitiid. Mem makke grapkes oer letter as 

ik folwoeksen wie. Se sei: "Jennifer, do moatst dyn 

noas achternei, dyn hert folgje en dyn fuotten sille 

dy it paad wize." Ik moast laitsje en mem lake mei. Se 

streake mei de fear oer myn earm. "Mem, wêr op ’e 

wrâld sille myn fuotten my bringe?" frege ik.’ 

‘Do bist ommers al ûnwennich ast acht kilometer fan 

hûs bist’, bringt George har yn ‘t sin. 
‘Stil no. Lit har even útprate’, falt heit Jennifer by. 

Jennifer lit har net út it fjild slaan. It like ek sa echt. 

‘Ik wie heech boppe de wolken en ik seach allegear 

ljocht. ‘t Wie sa moai stil dêr.’ Jennifer falt sels ek 

stil. Heit sjocht har, sûnder te knipperjen, mei grutte 

eagen oan. George moat slokke, mar it wol net. En dan 

dript der samar in trien tusken de flokken op it stikje 

bôle. George springt oerein.
‘Stomme bûterblom!’ skelt George, ‘do ek altyd 

mei dyn bespotlike ferhalen. Krekt as soe mem 

samar weromkomme! Ik sil dy fertelle suske, dit is 

in betinksel, in dream en kleare fette ûnsin. Wat 

kinsto aldergrouwélichst lulle. Sy is dea! Hartstikke 

kroandea!’ George raast it út fan machteleazens en 

frustraasje. Jennifer en heit sizze neat. Se sjogge hoe’t 

George him opwynt en hieltyd wylder om him hinne 

slacht. En dan falt ek George stil. 

De wiskunderepetysje gie net geweldich, mar bêst genôch foar in foldwaande en Jennifer fytst mei de wyn yn 'e rêch nei hús ta. Har bêste freondinne moast noch nei de orto yn ’e stêd. Neat net slim om allinne te fytsen, betinkt se. Mei har Eastpak achterop en Ed Sheeran op ’e earkes peddelet sy rêstich op hûs oan. Nei de tongerwolken fan fan ’e moarn, skynt de sinne dochs wer. 

George kin alles wol bespotlik fine, mar it like dochs ferskuorrende echt. Wêr soe mem wêze? Ik leau der neat fan dat mei de dea alles wei is, tinkt se. Har gedachten geane werom nei de lêste dagen mei mem. Sy hiene noch moaie gesprekken tegearre. Mem fertelde leave ferhaaltsjes oer doe’t George en Jennifer noch hiel lyts wiene. En hiel ûndogensk: se hellen blommen fan ’e grêven om mem mei te ferrassen. Jennifer plôke in kear alle tulpen út ’e túntsjes fan de buorlju wei en joech dy as jierdeikadootsje oan heit. De lêste dei dat mem libbe wie der in wite do foar it rút delstrutsen. Beide hiene sy it bist noch nea earder sjoen. 
‘Se hellet my op’, flústere mem. Jennifer hie der net nei frege. Minsken dy’t siik binne of deagean sizze wol faker dingen, dy’t… hoe seist dat… net altyd te folgjen binne dochs? Der is fêst mear dat wy net sjen kinne of dêr’t wy neat fan begripe. Mear stjerren yn it hielal as dat wy befetsje kinne, in God, in tsien op Ingelsk, telepaty… En oft tafal altyd tafal is? Dat soe wol hiel tafallich wêze, mimeret Jennifer glimkjend. ‘Mar ik moat my ek neat yn ’e holle helje. Beide poatsjes yn ’e klaai, Jennifer’, sprekt se harsels strang ta. Thús smyt se har tas del en set se de fyts yn it fytsehok. As se har tas wer oppakke sil, leit der in lyts wyt fearke op ’e rits. Ferheard pakt se it op en rint der mei nei binnen. George is al earder út. Hy sit by de tafel en tsjekt syn telefoan. 

‘Sjorsy, moatst ris sjen wat ik niis fûn’, begroetet sy har broerke optein. George sjocht har oan mei in twinkeling yn syn eagen. Syn brune kikers stjoere har nei de wite fear yn it knoopsgat fan syn spikerblûske. ‘Do ek ien?’

Tekst: C
iska N

oordm
ans

De wite fear   
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Linkke sidenLinkke siden

Sûnt syn megahit ‘Drank & Drugs’, 
tegearre mei Ronnie Flex, is de 
Amsterdamske rapper Lil' Kleine net 
mear fuort te tinken út de Nederlânske 
hiphopwrâld. Dat hy in echte stjer is, 
die wol bliken doe't hy koartlyn in MTV 
EMA wûn foar Best Worldwide Act. Dy 
priis waard útrikt yn Londen. De wike 
dêrfoar wûn hy ek al yn de kategory 
Best Dutch Act, dêr't Chef'Special, 
Boef, Roxeanne Hazes en Lucas & 
Steve ek foar nominearre wiene. De 
nasjonale winners fan dy priis namen 
it dêrnei tsjininoar op foar de titel Best 
Worldwide Act. Lil’ Kleine fersloech 
alle oare lannen en naaide út mei de 
priis! Ekstra bysûnder: hy is de earste 
Nederlanner dy't yn dizze kategory 
wûn hat!

Gewoanwei kinst net om de bleate skonken fan tennister 
Serena Williams hinne, mar op 16 novimber moasten wy der 
al eefkes om sykje. Dy dei stapte Serena yn it houliksboatsje 
mei Alexis Ohanian. De trouwerij wie yn New Orleans 
yn Amearika. Serena har suske Venus Williams wie it 
breidsfamke en de twa moannen âlde poppe fan it stel, 
Alexis Olympia Ohanian Jr., wie der ek by. Der stiene ek in 
soad superstjerren op de gastelist, lykas Beyoncé en Kim 
Kardashian. Serena hie in prachtige jurk oan fan Alexander 
McQueen, dy't se letter op 'e dei ynruile foar in koarter 
eksimplaar fan Versace mei sneakers derûnder. 

Dat ús Doutzen aktearje kin, wisten wy al. Nei har akteardebút yn Nova Zembla spile se de rol fan 
Venelia yn de film Wonder Woman en koartlyn kaam de nije film Justice League út. Dêryn spilet 
Doutzen op ’e nij de rol fan Venelia. Yn Justice League wurkje de superhelden Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, Cyborg en The Flash gear om it kwea te bestriden. 

Wa makket der tsjintwurdich gjin 
selfies? De selfy bestiet alwer in 
skoft, mar witsto ek wa't de betinker 
is fan it elektroanyske selsportret? 
Paris Hilton! Teminsten, dat seit 
se sels... Neffens har is sy, tegearre 
mei Britney Spears, de trendsetter 
achter de selfy. Hilton pleatste in 
foto op Twitter mei de tekst: ‘Hjoed 
alve jier lyn fûnen Britney en ik de 
selfy út!’ Spitigernôch foar Paris 
Hilton is net elkenien it dêrmei 
iens... 

Lil’ Kleine wint 
Europeeske 
muzykpriis

Paris Hilton 
claimt de selfy

Nee, Selena hat net in miljoen albums ferkocht. It is har hier 
dat in nij kleurke krigen hat! By de American Music Awards 
2017 trede Selena op mei har hit ‘Wolves’. En dat wie net samar 
in optreden: it wie de earste kear dat se it poadium opgie nei 
har niertransplantaasje. Fan ’t simmer krige de sjongeres in 
nier fan har bêste freondinne, omdat se de auto-ymmúnsykte 
lupus hat. Ofrûne jier gie it Selena flink foar de wyn mei de 
hits ‘Bad Liar’, ‘Fetish’ en ‘It Ain't Me’ en de Netflix-searje 
‘13 Reasons Why’. Dêrnei moast se it wat rêstiger oan dwaan 
fanwegen har sûnens. De AMA's wiene har comeback en dêr 
heart fansels in nij kapsel by. In pear oeren foar de grutte show 
ferraste se al har fans mei in foto op Instagram mei de titel: 'So 
I am blonde now'.

Serena Williams 
yn troujurk Superheldinne Doutzen Kroes

Too cute, hûntsje Tuna 

Platina foar Selena Gomez

It hûntsje Tuna is in echte 'ynternetcelebrity'. Hy waard in pear jier lyn 
achterlitten yn it Amerikaanske San Diego, mar fûn dêrnei al gau in nij thús 
by baaske Courtney. Courtney makke in Instagram-side foar him oan mei de 
titel Tuna Melts My Heart. En guess what? Tuna krige yn in omsjoch tûzenen 
folgers! It bistke hat sels in oantal ferneamde fans, lykas Lady Gaga, Sia en 
Reese Witherspoon. En ast tinkst dat it net gekker kin: Tuna hat ek noch in 
boek skreaun mei foto's fan syn deistich libben en gie dêrmei op toernee!
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Mear ynformaasje oer darten yn 

Fryslân fynst op www.fdbdarts.nl. 

Jurjen kinst folgje fia Facebook (@

jurjenvanderveldedarts) of Twitter 

(@jurjenvdvelde). 

De 14-jierrige Jurjen 

van der Velde giet 

nei it WK. Hy is 

de earste Fryske 

jeugdspiler oait dy’t 

him pleatst hat foar 

it World Junior Darts 

Championship yn it 

Ingelske Bristol. ‘Dat 

fielt hiel bysûnder. 

Ik hie it sels noait 

ferwachte. It is foar 

my de earste kear dat 

ik nei it bûtenlân mei.’ 

Darttalint Jurjen
nei WK

begjin ik mei goaien, oant wy ite moatte. 
Dêrnei help ik ús heit by it skjinmeit sjen 
fan de melkput. As myn hannen nei al 
dat kâlde wetter wer opwaarme binne, 
gean ik noch in oerke darten.’ Dat der 
op skoalle ferskillend tocht wurdt oer 
darten, makket Jurjen neat út. ‘Ik fertel 
eins noait wat oer it darten op skoalle. 
In protte minsken fine it gjin sport, mar 
dat kin my neat skele. Ik fyn it wol leuk.’ 

En Jurjen blykt der ek noch hiel goed yn 
te wêzen. Dêr kaam er achter doe’t er 
meidie oan in ‘jeugd ranking 
toernooi’ yn Snits. ‘Erik 
Jellema en Monique 
Nota, de organisatoaren 
fan it toernoai, seagen 
fuort dat ik in goede styl 
fan goaien hie en dat ik 

wol fierder komme koe. Erik is no myn 
begelieder by gruttere toernoaien en giet 
ek mei nei it WK yn Bristol.’ De dei foar 
it WK docht de darter mei oan in grut 
jongereintoernoai. ‘Dan kin ik alfêst 
wenne oan hoe’t it dêr allegearre om en 
ta giet. Dat is wol handich.’ 

Triples
It goaien fan triples, skoares yn de smelle 
ring op it dartboerd, is in sterk punt fan 

Jurjen. ‘Ik ha in spesjaal 
trainingsboerd dat de 

helte lytser is as in 
echt dartboerd. 

Dêrtroch binne 
de triples ek de 
helte lytser en 
lear ik dus 
noch better 
rjochtsjen.’ 

Neist de tech  -
nyk is it fan-
sels belang -
ryk datst 
goed rek-

kenje kinst om 
de goede skoares 

te goaien. 

‘Dat ha ik de lêste jierren goed oefene. It 
giet no sels automatysk: ik hoech net 
iens mear te rekkenjen.’ 

De meast foarkommende spylfoarm by 
darten is ‘501’. Elke spiler begjint mei 
501 punten en mei alle kearen trije pyl-
ken goaie om it punte-oantal omleech te 
bringen. De wedstriid einiget mei it goai-
en fan in double, in dûbele skoare op de 
bûtenste ring. De measte spilers einigje 
mei in favorite dûbel. Topdarter Michael 
van Gerwen einiget faak mei ‘dûbel 16’ 
en Raymond van Barneveld hat ‘dûbel 
8’ as favoryt. Jurjen: ‘Ik finish it leafst 
mei dûbel 16, dûbel 8 of dûbel 4. Mar 
ik ha ûndertusken ek in sterke dûbel 20 
(tops).’

It is wol dúdlik dat Jurjen him thúsfielt 
by it darten. ‘Ik wol it leafst profdarter 
wurde en dan as wrâldkampioen einigje 
by de PDC (Professional Darts Corporati-
on). Dat soe fantastysk wêze.’ Mar earst 
it Jeugd-WK. Hoe sjocht Jurjen syn kân-
sen? ‘Ik ha neat te ferliezen. Hoe’t it ek 
rint, it wurdt hoe dan ek in moai aven-
toer.’ Mocht Jurjen yn ’e finale terjoch-
te komme, dan stiet him hielendal wat 
moais te wachtsjen: de finalisten spylje 
harren wedstriid op it grutte poadium 
Alexandra Palace (‘Ally Pally’) by it PDC 
World Championship yn Londen!

Jurjen wennet mei syn heit, mem, twa 
broers en twa suskes op in pleats yn 
it Grinzer Zevenhuizen, mar hy sit op 
skoalle yn Fryslân. ‘Ik doch VMBO TL 
op it Liudger yn Waskemar. Fierder sit 
ik yn ’e jongereinseleksje fan it Fryske 
Dartbûn (FDB) en no bin ik dus de earste 
Fryske jeugddarter dy’t meidwaan mei 
oan it WK ûnder 18.’ 

Hoe is Jurjen eins begûn mei darten? 
‘Ik seach de sport twaenheal jier lyn op 
telefyzje en tocht: dat wol ik ek wolris 
besyk je. Doe haw ik dartpylken kocht en 
woe ik krekt lykas op tv 180 goaie.’ Dy 180, 
of ‘One Hundred and Eighty’ sa’t se it op 

telefy  -
z je sa moai 
roppe, wie foar 
Jurjen de motivaas-
je om alle dagen te oe-
fenjen. ‘Earst tocht ik dat 
doch ik wol eefkes, mar it wie les-
tiger as ik tocht. Ik moast der echt foar 
traine. Dat haw ik dien en it is slagge.’ 

Gjin sport?
Jurjen is noch alle dagen dwaande om 
syn spul te ferbetterjen. ‘As ik út skoalle 
kom meitsje ik earst myn húswurk en dan 
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Gerard fynt syn wurk it moaiste fan ’e 
wrâld. Hy is no project owner fan de 

game US: Lân fan Taal. Dat betsjut dat 
hy it hiele proses fan it meitsjen 

fan de game meimakke hat. Hy 
wie by de earste kreative brain-
stoarm, hy hat in hiel soad pro-
grammearre en soarge dat de 
game goed test waard. En no, 
acht moannen letter, is ’t hast 
safier. Heal jannewaris kinst 
US: Lân fan Taal downloade. 

It lêste stikje fan it meitsjen is it alder-
dreechst, fertelt Gerard. Want wannear 
is in game echt klear? ‘Ik tink eins dat it 
noait hielendal klear is, mar it is no wol 
tiid om te sizzen ‘sa is it goed genôch’. 
We ha de game mei fyftich minsken test. 
Op dit stuit helje wy de lêste foutsjes 
derút en kontrolearje alle tekst (yn trije 
talen) noch in kear.’

sa wurket it
>>    Yn US: Lân fan Taal stride trije teams om Ljouwert. 
>>   Oeral yn ’e stêd (en thús trouwens ek) kinst tsjin betelling 

(net echt jild) opdrachten dwaan en opdrachten foar oaren 
meitsje. Dy geane altyd oer bekende Fryske persoanen 
en Ljouwerter gebouwen. In opdracht kin bygelyks wêze: 
omskriuw Grutte Pier yn fiif wurden. Is dyn omskriuwing 
klear, dan kinst fierder. 

>>   In oare spiler dy’t op itselde plak telâne komt kin dan dyn 
fraach krije: Wa bedoelt Harige Hamster (meist sels in 
namme kieze) mei dizze wurden? 

>>    Is it antwurd goed, dan krijt dy oare spiler diggels en do jild.
>>    Mei it jild kinst fierder spylje, mei de diggels kinst stikken 

fan de stêd keapje fan oare teams.

It doel
Safolle mooglik stikjes Ljouwert oer keap je. Dat keapjen kin 
allinnich yn ’e stêd en by it gebou datst keapje wolst. Hat in 
oar team it kocht foar trije diggels, dan kinst it oernimme foar 
fjouwer. It spultsje is eins noait klear. As ien team hiel Ljou-
wert hat, sille de oare teams der fansels alles oan dwaan om 
wer in stikje ôf te pakken.  

Foar wa?
De game is makke foar 11 jier en âlder. Toeristen kinne de 
game ek dwaan en sa mear oer de stêd leare.

Kulturele Haadstêd 2018 begjint goed! Heal 

jannewaris kinsto de game US: Lân fan Taal 

fergees downloade op Android- en iOS-telefoans! 

It is in augmented reality game, makke troch it 

Ljouwerter bedriuw Grendel Games. It spultsje 

liket neffens Gerard van der Lei, ien fan de 

gamebouwers, op Pokémon GO én Ingress. 

¬In komby fan Pokémon GO en Ingress  

US: Lân fan Taal
¬In komby fan Pokémon GO en Ingress  

US: Lân fan Taal

Games teste by Grendel 
Wolsto ek games teste by Grendel? Dat kin! Grendel Games 
hat in testforce: in groep minsken (jong en âld) dy’t wol gauris 
frege wurdt om in nije game te testen. Liket it dy wat? Jou dy 
hjir op: https://tinyurl.com/testforce.

Ek fan gamen dyn wurk meitsje?
Gerard hat fan gamen syn wurk makke en hy fynt dat er it moaiste wurk 
fan ’e wrâld hat. In soad spultsjes spylje is net genôch om in goede pro-
grammeur of gamedesigner te wurden, seit Gerard. ‘It is hurd wurkjen 
en moatst ferstân ha fan in hiel soad dingen. Doe't ik op skoalle Frânske 
wurdsjes leare moast, makke ik al in lytse game om de wurdsjes makliker 
te ûnthâlden. Letter ha ik de oplieding Informatica dien oan it mbû en 
hbû. Sa koe ik úteinlik fan gamen myn wurk meitsje. Hiel leuk!’  
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GhostingGhosting
Earst gesellich, 

dan neat mear 
hearre

Ghosting

Ghosting betsjut dat in persoan ûnder it chatten yn ien kear fan 'e ierdboaiem 
‘ferdwynt’ en neat mear hearre lit. Hy of sy hat gjin nocht mear yn chatten of daten. 
De persoan dy’t de ghost is, tinkt dat ghosting de minst pynlike manier is om it 
kontakt te ferbrekken. Hy of sy tinkt dat de hint sa wol dúdlik is. 
Mar do, de ghostee, bliuwst achter mei allegearre fragen. Fûn de oare dy dan net 
leaf, moai, aardich? Wêrom is der gjin kontakt mear? Hat hy of sy in oar…!?

En fierder...¬

What to do? De persoan dy’t ferdwynt tinkt allinne mar oan himsels en net oan de 
gefoelens fan de oare. Prate is dan it bêste, dan witsto wêr’tst oan ta bist. Miskien 
wol hy of sy wol kontakt, mar net sa bot, en efkes rêstich oan dwaan. Of miskien 
wol hy gjin kontakt mear en fielt it goed om dat út te sprekken. Der is ek in kâns 
datst op dy fragen ek gjin antwurd mear krigest. 
Praat dan mei freonen, gûl út en gean fierder mei dyn libben. En bliuw sels 
fatsoenlik. Meitsje de oare net swart op sosjale media. Want wêrom soesto krekt 
lykas de oare ûnfatsoenlik en healwoeksen dwaan?! 

Ien treast: it negearjen seit neat oer dy mar alles oer de oare!

Benching: Ja, nee, ja, nee, ja...
Miskien is benching noch wol slimmer as ghosting. Benching bart ek yn chats, de oare 
ferdwynt dêrby ek, mar dûkt eefkes letter yn ien kear wer op mei in leaf berjochtsje. 
Om dêrnei wer neat hearre te litten en dan op in dei wer op dyn telefoan te ferskinen. 
Asto der wat fan seist, seit de oar: 'Sorry, ik bin in bytsje yn ’e war, ik ha it drok, 
myn kat is dea, myn mem is siik.' Ferlechjes! Smoeskes! De wierheid is dat hy of sy 
dy oan it lyntsje hâldt en wierskynlik ek mei ien of mear oaren kontakt hat...
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Eros en syn pylk

In feestje yn it doarp. Hy of sy falt dy fuortendaliks op. De oare dei is it hast te moai 
om wier te wêzen, mar fia fia krijsto it telefoannûmer fan dy persoan! Yn de wiken 
dêrnei chatte jimme elke dei en prate jimme yn de app oer fan alles. De flinters 
yn dyn búk fleane drok hinne en wer. Dit giet de goede kant út! Miskien treffe jim 
elkoar nochris?

En dan, op in dei, stjoersto foar it sliepen gean noch in berjochtsje. Want dat dogge 
jimme alle dagen. Mar dizze kear hearst neat werom. Wa wit leit de oare al betiid 
te sliepen? De oare moarn hasto noch hieltyd gjin berjocht. Och, miskien is de 
telefoan yn 'e wc fallen. Mar it bliuwt de hiele dei stil, en de rest fan ’e wike ek. Hoe 
faak ast ek berjochten stjoerst of kontakt sikest, it jout neat. 

It liket derop datsto slachtoffer wurden bist fan ghosting…

Wiesto lekker oan it chatten, 

lit dyn chatpartner ynienen 

neat mear fan him hearre! 

Wie it in spûk? In geast? 

Of hie dy oare ‘gewoan’ 

gjin sin mear yn dy?



 

Kontakt

Ik doar gjinien oan te sjen.

Wit net wat se tinke, sizze 

achter myn rêch, of wat

sy yn myn eagen lêze.

Dus stoarje ik op myn mobyl.

Sabeare dat ik oan ‘t appen bin, 

stjoer ik mysels smileys, hertsjes.

En dan rinkelet er, nee;

it lûd komt fan in fytsbel

dy’t klingelet by it fytserek.

Dêr stiet myn buorjonge, ek allinne.

In ljochte laits op syn gesicht.

Hy winkt my, ik wiuw ferlichte

en doch myn tomme heech.

Sa kontakt mei immen meitsje

is eigentlik hielendal net sa dreech.

Kate Schlingemann
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Wiene ferline jier de onesies en foute truien foar de 

krystdagen noch hielendal hot, dit jier smite wy se op 

in bult en bist hielendal hip mei in foute twosie! Ja, do 

lêst it goed, dizze trui draachst lekker smûk mei twa 

persoanen! Gesellich mei dyn besty, smûk mei dyn sus 

of romantysk mei dyn leafde. Mei dizze supergrappige 

twosies wurdt it hoe dan ek in December to remember!

Add a little sparkle to each day mei dizze app! 

Kirakira jout dyn foto’s en filmkes in hiel gaaf 

effekt troch alles wat ek mar in bytsje glimt 

ekstra glâns en glitter te jaan. Wa hâldt der no 

net fan in bytsje glitter and glamour! 

It is desimber en dat betsjut dat it tiid is foar spultsjes. 

Hoe leuk is it om in potsje te pesten mei dyn eigen 

personalisearre spylkaarten? Kies dyn leukste foto’s út, 

set se fia de webside fan de Hema op de kaarten en klear 

is dyn kaartspul! In musthave foar elke fanatike 

spultsjesfanaat.

Kirakira

Personalisearre spylkaarten

Alfred S*cks

Kryst twosie

It is in nije hype ûnder jongerein: inoar ‘feedback’ jaan fia Sayat.me. Mei dy webside kinst dyn eigen side oanmeitsje en dêrnei kinne minsken anonym harren miening oer dy jaan. Dat kin posityf wêze, mar it kin ek opbouwende krityk wêze. Do bepaalst sels hokker feedback ast diele wolst mei freonen. It is fansels hiel aardich om te hearren wat minsken leuk oan dy fine. It neidiel is allinne dat minsken ek aaklike dingen oer dy sizze kinne… Hiel goed mooglik, foaral ek omdat elkenien anonym bliuwt. Dus wês in bytsje leaf foar inoar! En ûnthâld dat it nóch leuker is om immen yn real life te fertellen watst oan him of har bewûnderest of wêr’t hy of sy noch oan wurkje kin. Wat fine jim fan Sayat.me? 

Sayat.me

Noch sa’n leuke app… Mei de 
feestdagen foar de doar komme 
wy alwer hielendal yn ’e kryst- 
sfear. Dizze foto bewur kings-
app mei dêrby net ûntbrekke! 
Mei de Elf Your self app mak-
kest fan elke foto in feestlik 
desim ber plaatsje. Stjoer se nei 
al dyn freonen en famylje as 
fleurige winsk foar de kryst-
dagen. Merry Christmas! 
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Elf yourself  

Do hast se alle dagen oan: sokken! It binne dyn bêste 

freonen wat waarme fuotten oangiet. En as wy dan 

dochs safolle tiid mei se trochbringe, wêrom jouwe 

wy se dan net wat mear karakter? Dat is presys wat 

Tonnie en Sybolt út Ljouwert tochten. Se ûntwurpen 

superfleurige sokken mei fantastyske prints. Mar 

der is noch mear. Sadree’tst yn stee fan dyn fuotten 

dyn hannen yn ’e sokken stekst, komme se ta libben 

yn 'e foarm fan in hânpop! Set it prûkje dat derby sit 

op en it plaatsje is kompleet! Alle designsokken 

hawwe in eigen karakter, namme en soms sels in 

eigen Facebook-side. Sa kinst ek digitaal freonen 

wurde. Hoe gesellich!  
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Oculus VR-bril foar 199 dollar
Facebook-bedriuw Oculus hat in virtual reality bril presintearre fan 
199 dollar. De headset wurket sûnder kabel en ek in smartphone 
of pc is net nedich. De nije headset hat de namme Oculus Go en 
leit begjin 2018 yn ’e winkels. In europriis is noch net bekend. De 
Oculus Go is bedoeld foar in grut publyk. Mei de bril kinst games 
spylje, fideo’s besjen en sosjale netwurken brûke. Oculus soe 
graach wolle dat minsken de bril bygelyks brûke om ûnderweis in 
film te sjen, sa’t se dat no op 'e telefoan of de tablet dogge.   

Beyoncé haadrol yn The Lion King
Nijs út Hollywood dêr’t in soad minsken bliid fan wurde: der komt 
in nije film fan The Lion King en superstjer Beyoncé sil Nala spylje! 
It klassike ferhaal en de prachtige karakters fan The Lion King 
komme op ’e nij ta libben. Dit kear net yn in tekenfilm mar yn in live-
action film. Dat betsjut dat der by it meitsjen gebrûk makke wurdt 
fan minsklike akteurs. Dochs sil Beyoncé wierskynlik net yn byld 
komme: har rol soe in stimfertolking fan Nala wêze. De ferfilming 
fan The Lion King komt yn 2019 út. 

Super Mario-film op komst 
Yn in eardere LinKk neamden wy al dat Nintendo ien fan syn earste 
spulkompjûters op ’e nij útbrocht hat: de SNES Classic. In grut 
sukses, want minsken binne ûnwennich nei de tiid fan Super Mario 
Bros. Fynsto dat âlde game-figuerke ek sa leuk? Dan ha wy goed nijs. 
Nintendo wol in Super Mario-film meitsje! De film soe makke wurde 
mei de makkers fan Minions. As dizze film der komt is it hiel 
bysûnder, want Nintendo makket hast noait films of searjes fan 
games (mei útsûndering fan Pokémon). Meastal floppe sokke films ek. De film-ferzjes fan Assassin’s 
Creed, Warcraft, Need for Speed en Prince of Persia waarden bygelyks hiel min beoardiele troch it publyk. 

Nije iPad krijt gjin home knop 
Ein 2018 ferskynt de nije iPad en der binne no al wat saken oer de gadget 
bekend. Sa sil de homeknop wierskynlik ferdwine en it nije model krijt tinnere 
rânen en gesichtswerkennen. Dat soe betsjutte dat guon funksjes fan de 
iPhone X trochfierd wurde yn de tablet. Troch de homeknop te ferwiderjen is 
der mear romte foar in grutter skerm. Wy binne hiel benijd nei it nije model. 
Noch eefkes wachtsje…

Nederlanner makket hoes U2-album
De Nederlânske fotograaf Anton Corbijn makke it artwork fan it nije 
album fan U2. Songs of Experience waard 1 desimber útbrocht. It is it 
fjirtjinde studio-album fan de Ierske band. Op de hoes stiet in typyske 
swart-wite Corbijnfoto. In jonge (de soan fan sjonger Bono) en in famke 
(de dochter fan gitarist The Edge) steane hân yn hân en dikerje (staren) 
foar har út. Corbijn makke al earder albumhoezen foar U2, wêrûnder The 
Joshua Tree en Achtung Baby. Hy wie ek regisseur fan ferskate fideoclips 
fan de band en makke de achtergrûnbylden fan harren toernee. 


