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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
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folgje LinKk magazine online
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Hee dêre! 
As ynfalredakteur mei ik jimme de nijste LinKk presintearje en dat doch 
ik fansels mei in soad plezier! ‘Bisten en natuer’ is it tema fan dizze 
LinKk en dat is wol dúdlik ast begjinst te blêdzjen. Hasto al ‘folgers’ 
op dyn Instagram? Der binne bisten dy’t hûnderttûzenen ha. Op side 

16 kinst der alles oer lêze: oer Real Crumpy Cat mei har 2,4 
miljoen folgers en har baaske dy’t der ryk fan wurdt.

Wy sochten om moaie foto’s fan de meast bysûndere 
bisten. Nuvere bisten ek, sa ast sjen kinst op side 14/15. 
Natuerfotograaf Ruurd Jelle van der Leij fertelt hoefolle 
geduld hy hat om de ultime foto te meitsjen op it Waad. ‘Ik 
lig soms uren te wachten op dat ene dier.’ Mar syn geduld 
wurdt gauris beleanne. 

Mar wy ha ek de fertroude rubriken, sa as de sport. Yn dizze winter – al 
wer gjín iis – sochten wy om de kampioenen fan Thialf. Wy fûnen twa 
toppers, dy’t ek noch byinoar yn ’e klasse sitte op OSG Sevenwolden. 

Fierder fansels wer genôch LinKke saken en siden en in tapaslik koart-
kat-kado-ferhaal.
In soad lêswille tawinske!

Hoi! 
Jelle Bangma

Redaksje : Jelle Bangma
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

Early Man 

Nûmer 4
jiergong 18
febrewaris 2017

Op redens

Hasto dizze winter al op redens stien? Moat eins noch 

al eefkes, om yn training te bliuwen. Yn Ljouwert is de 

11-stêdehal o sa populêr. Kinst op de 400 meter baan 

in aardige streek sette. Mar op de binnenbaan kinst ek 

in clinic iishockey folgje. Of gean mei-inoar de striid 

oan by it ‘iisstokstjitten’. Dat liket in bytsje op curling. 

Okee, ast noch net sa wis bist op redens dan kinst ek 

in pear lessen folgje. Boek mei in groep it arranzjemint 

‘skeve skaats’. Jimme wurde ûntfongen mei kofje, tee 

en in appelgebakje mei slachrjemme. Dan in oerke ride 

en nei ôfrin noch wer twa konsumpsjes. Dwaan!

1. Noah

2.  Sem

3.  Lucas

4.  Finn

5.  Daan

1. Emma

2.  Tess

3.  Sophie

4.  Julia

5.  Anna

Top 5 fan jongesnammen yn 2017

Top 5 fan famkesnammen yn 2017
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Bisto in filmleafhawwer en sitsto ek te wachtsjen op de 
aldernijste? No, yn febrewaris draait der in leuke animaasje yn 
’e bioskopen: Early Man. De film lit sjen hoe’t de wrâld der lang, 
lang lyn útseach. De mammoeten rinne noch rûn op ierde en 
minsken libben as primitive hoalebewenners. De lytse Dug is 
ien fan harren en wurdt út syn hoale ferdreaun. It ûnwisse en 
ûnhandige jonkje moat ynienen de striid oangean tsjin Lord 
Nooth en oan al syn freonen sjen litte wat er kin. De film is 
makke troch deselde makkers as Shaun the Sheep. Enjoy!

Tûzenen minsken sette wolris in foto fan 
harsels op de site Instagram. Dat die Koos 
Copini (18) út Ljouwert ek en dat bleau net 
sûnder gefolgen. Hy waard ûntdekt troch de 
direkteur fan in modelleburo út Amsterdam. 
“Dy socht kontakt mei my. Earst tocht ik 
dat in pear freonen my foar de gek holden, 
mar dat wie net sa.” Koos waard útnûge 
foar in petear en direkt waarden syn maten 
opnommen. De útslach wie wat minder 
posityf. “Modellen binne altyd hiel slank. 
Myn boppeskonken wienen eins te dik, ja 
dat komt om’t ik fuotbalje, dus dêr sit wol 
wat spiermassa. Mar goed, se akseptearren 
it dochs.” Sûnt dy earste kennismaking 
hat Koos al in pear kear op de catwalk rûn. 
Under oare foar it moademerk Armani.

Studint út Ljouwert rint foar 

Armani op de catwalk
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Natuerfotograaf Ruurd Jelle van der Leij

'Ik houd van puur natuur'

Hast ’m fêst wolris op tv sjoen: biolooch Freek Vonk. Freek is altyd op syk nei bysûndere 

bisten yn subtropyske lannen. Mar foar bysûndere bisten hoechst hielendal net sa fier fuort. 

Ek yn Fryslân ha wy prachtige eksimplaren. En boppedat ha wy ús eigen Fryske Freek Vonk. 

Natuerfotograaf en filmer Ruurd Jelle van der Leij wit elk bist mei syn kamera te fangen!

4

Tekst: N
ynke van der Z

ee

Ik volg voor de film een 
slechtvalkpaartje met een 
nest jongen.' In sljochtfalk 
hat tige goede eagen. It wie 
dan ek hast ûnmooglik om 
yn ’e buert fan it nêst te 
kommen. ‘Ik heb speciale 
camouflage gemaakt, zodat 
de camera's helemaal bedekt 
waren. Het is kicken wanneer 
dat lukt.'

Libje mei 
it waar
Wa’t bisten filmet, kin fan 
tefoaren gjin skript skriuwe. 
Bisten dogge ommers wêr’t 
se sels sin yn hawwe. Dochs 
filmet Ruurd Jelle wól 
mei in skript. ‘Samen met 

Ruben Smit, de maker van 
de film, hebben we precies 
omschreven welke scènes we 
graag willen schieten. Om 
dat te kunnen doen, moet je 
exact weten hoe een beest 
leeft. Wat hij eet, wanneer hij 
jongen krijgt en waar gevaren 
op de loer liggen. Vooraf 
zoeken we exact uit wat we 
moeten weten. En daarna is 
het een kwestie van geduld 
en een klein beetje mazzel.'

Dy mazzel hie Ruurd 
Jelle bygelyks mei de 
winterstoarm yn jannewaris. 
Troch de hurde wyn kamen 
kwelders yn it Waadgebiet 
ûnder wetter te stean. Dat 
betsjutte dat de mûzen dy’t 
dêr harren hoaltsjes hiene, 

flechtsje moasten. ‘Met dui-
zenden tegelijk zag ik die 
muizen op me af komen. On-
der tussen zaten de meeuwen 
en roofvogels klaar om hun 
slag te slaan. Een fantastisch 
beeld. Dat zijn de cadeautjes 
die de natuur je af en toe 
geeft. Maar dan moet je er 
wel zijn!'

‘Puur natuur’
Alle dagen sjocht Ruurd Jelle 
watfoar waar it wurdt, hoe’t 
de wyn stiet en wat de stân 
fan ’e moanne is, want dat 
bepaalt it tij. En elk waartype 
hat syn eigen sjarmes. ‘Regen, 
storm, harde wind; het maakt 
het filmen zwaar, maar 
daardoor zijn de beelden des 
te mooier.' Sa siet er midden 
yn ’e winter op in iiskâlde 
sânplaat dêr't de grize seehûn 
syn jongen krijt. ‘Dit is de 
enige zeehondensoort die in 
de winter jongen heeft. Na 

een paar weken moeten die 
pups zichzelf redden onder 
barre omstandigheden. Dat 
is fantastisch om vast te leg-
gen.'

Oant no ta filme en foto-
grafearre er allinnich mar 
bisten. Ruurd Jelle moat der 
net oan tinke om minsken 
foar syn kamera te krijen. 
‘Ik houd er niet van wanneer 
iemand mij vertelt wat ik 
moet doen. Ik wil mijn eigen 
plan trekken. Ter plekke 
verzin ik hoe ik een scène 
ga schieten. Wanneer je 
met dieren werkt, moet je 
enorm veel improviseren, 
bijvoorbeeld door jezelf of 
je camera te verstoppen. Zo 
krijg je realistische beelden, 
die het echte verhaal 
vertellen. Daar houd ik van: 
puur natuur.'

Namme : Ruurd Jelle  
 van der LeijLeeftiid : 33 jier

Wenplak : EasterwâldeMoaiste bist :  alle soarten fûgelsOp it ferlanglistke : de wolf 

Ruurd 
Jelle van 
der Leij

Wolst al WAD sjen?

No al benijd nei de film? 

Sjoch alfêst op www.facebook.com/

WADfilm foar de teaser!

Hasto tafallich de film De Nieuwe 
Wil dernis sjoen? Dy fantastyske 
byl den fan bisten yn natuergebiet 
de Oostvaardersplassen? It wie de 
alderearste natuerfilm dy't hielendal 
yn Nederlân makke is. En der komt in 
ferfolch. Yn ’e hjerst fan dit jier komt de 

film WAD yn ’e bioskoop. Dit kear stiet 
it Waadgebiet sintraal. Natuerfotograaf 
en kameraman Ruurd Jelle van der Leij 
wurket mei oan dizze prachtige film en 
kin hast net wachtsje oant er yn ’e bios 
komt. 

Geduld is de basis
Oeren, dagen, wiken, soms sels moan-
nen wie Ruurd Jelle op paad om sênes 
te sjitten foar de nije natuerfilm WAD. 
Fan grutte stoere seehûnen oant leave 
lytse seeslakjes; hy wist alle bisten foar 
syn lins te krijen. Syn grutste geheim? 
Geduld. ‘Ik lig soms uren te wachten op 
dat ene dier. Soms komt ‘ie tevoorschijn, 
soms niet. Voor dit beroep moet je 
oneindig veel geduld hebben. En kunnen 
genieten van zand, zee, stilte en dieren 
om je heen. Heerlijk.'

It bist dêr’t er it measte geduld foar ha 
moast, wie de sljochtfalk (slechtvalk). 
‘Deze roofvogel broedt normaal op 
hoge torens. Maar ze broeden ook op 
Rottumerplaat, een onbewoond eiland 
waar ze hun nest in de duinen maken. 



Yn de sânde en achtste iuw nei Kristus wenje yn Nederlân 
ferskillende groepen minsken. Yn it noarden en 
westen de Friezen, yn it easten de Saksen en yn 
it suden de Franken. It binne keninkrykjes dy’t 
der troch oarloch regelmjittich gebiet by winne of 
ferlieze. Fryslân is yn dy tiid op syn grutst: it Magna 
Frisia leit oan de hiele Noardseekust, fan België oant 
Denemarken ta. Al binne de gelearden it dêr trouwens 
net altyd oer iens.

Heidenen
De Friezen leauwe yn natuergoaden, dy’t se regelmjittich 
offers bringe. Se binne benaud dat as se de goaden net te 
freon hâlde, dat dy lilk wurde. En dan kinne je rekkenje op 
straf: honger, min waar of sykte. 

Slach by Doarestêd
De Friezen binne echte hannelers mei it sintrum yn de grutte 
hannelsstêd Doarestêd (by Utert). In stêd dy’t elk graach ha 
wol. De Friezen hawwe it sels earder fan de Franken ferovere. 
Om 680 hinne wurdt Redbad kening fan de Friezen. Hy moat 
neat fan de Franken hawwe, om’t se it kristlik leauwe ferspriede. 
Yn 689 komt der in grutte oarloch. Under lieding fan Pepijn van 
Herstal besykje de Franken om Doarestêd wer yn hannen te krijen. 
Se winne en sa krije de Franken hast hiel Fryslân yn besit. As Pepijn 
yn 714 stjert wit Redbad noch ien kear it gebiet te feroverjen. 

Heiden of kristen?
It ferhaal giet dat Redbad yn syn lêste jierren besite fan pryster Wulfram, dy’t 
de Friezen graach kristen meitsje wol, hân hat. Kening Redbad is, no’t er âld 
en min is, nijsgjirrich wurden nei de himel. As er him hast troch Wulfram 
dope lit, tinkt er ynienen oan syn heit en pake. 'Dyn foarâlden binne yn ’e 
hel, do sjochst harren net wer,' seit Wulfram. 'Lit dat dopen dan mar sitte,’ 
seit Redbad en rint fuort.

Hasto Games of Thrones sjoen? Nee? Miskien hast 

dan wolris heard fan dy searje oer ferskillende 

riken dy’t tsjininoar stride yn midsiuwske 

klean. Dizze simmer ferskynt de film ‘Redbad’, 

neamd nei in Fryske midsiuwske kening. De 

film skynt spektakulêrder te wurden as Games 

of Thrones. Wa wie dy kening Redbad eins?

Redbad:
kening fan Friezen 
of heidenen?

REDBAD YN ’E 
BIOSKOOP
Oan akteur Gijs 
Naber de útdaging om 
Redbad yn ’e film te 
fertolkjen. LinKk is 
benijd watsto fan de 
film fynst. Litst it ús 
witte op social media 
ast him sjoen hast?

Redbad:
kening fan Friezen 
of heidenen?

Tekst: Froukje Sijtsm
a

Wa wie dat?

Redbad
Namme :  RedbadLibbe :  ? - 719Berop :  kening fan de  

 FriezenOpfallend :  woe net doopt   wurde 

Royal friesianRoyal friesianRoyal friesian

76

Sjoch foar mear ynformaasje 

op www.elfwegentocht.nl

Nordwin docht mei oan de Elfwegentocht. Do ek?

Tekst en foto: A
tsje de V

ries

Wat binne jim fan plan op 14 july?
Kars: We daagje ús leararen út dy dei duorsum nei it 
wurk te kommen. Sjoen al it wetter om skoalle hinne, 
liket de polsstôk ús wol grien en geskikt. We sille sjen oft 
se dêrfoar waarm rinne!

En wat docht de grienste skoalle noch mear?
Marloes: We ha as earste skoalle yn Nederlân in twadde 
griene flagge fan Eco-Schools krigen én in award foar 
alle kommunikaasje oer ús griene ambysjes.
Myrthe: Ien fan dy ambysjes is in wynmûne. De sleat 
by ús skoalle streamt hieltyd oer en dan kinne we it 
sportfjild net brûke.
Kars: Wy wolle dêrom in wynmûne dy’t it wetter fuort 
pompt. En in daam, sadat we it wetter bewarje 
kinne foar de drûge tiid.
Marloes: We ha alles útsocht én genôch jild 
ynsammele, mar no wurket de gemeente net 
mei…

Nordwin hat in ekoteam mei twa learlingen út elk 
jier, de konsjerzje en in pear leararen. Om yn it 
ekoteam te kommen moatst sollisitearje en der is 
in ferkiezing. Strang dus, mar it team docht dan 
ek leuke dingen en mei lessen misse. En dat wol 
fansels elkenien wol!

Wêr binne jim it meast grutsk op?
Kars: Op de ôffalrobot dy’t wy oan it bouwen binne. Dy 
rydt aansen troch de kantine. Kinst al dyn troep oan 
him jaan. De robot sil dan it ôffal skiede.
Myrthe: Ik bin grutsk op de 335 sinnepanielen en ik fyn 
it sedumdak moai!

Marloes: We dogge echt in hiele soad, mar soms 
giet it wol wat fier. Dat se no de bûtenkant 

fan de skoalle grien ferve ha… Echt net 
moai!

In wrâldrekôr, dêr giet de Elfwegentocht foar op 14 july. Dan is de grutste duorsume parade fan 

’e wrâld. Der wurdt in stik dyk (N31 en de feart derneist) fan 13,5 kilometer ôfsletten foar al it 

‘smoarge’ ferkear. Romte foar duorsume ferkearsdielnimmers! Fansels docht ek it Nordwin Kolleezje 

út Snits mei. LinKk frege 3 leden fan it ekoteam fan de grienste skoalle fan Nederlân nei de plannen.

Myrthe

MarloesKars

Fierljeppend nei skoalle? 
Wol duorsum yn elk gefal!
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Koart ferhaalKoart ferhaal
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Tekst: B
aukje Z

ijlstra

‘Mem, mei ik in kat foar myn jierdei ha?’ frege 
Anne.
‘In kat?’ Mem seach har ferheard oan. ‘Hoe komst 
dêr no sa ynienen by?’
Ja, hoe kaam se dêrby? Elke moarn as se nei 
skoalle rûn, kaam se foarby it hûs mei de tichte 
gerdinen. It wie in wente dy’t der wat útsprong yn 
it rychje, en dat kaam net allinnich troch de tichte 
gerdinen. It ûnkrûd stie withoeheech yn ’e tún en 
bytiden leine der bulten post op ’e matte. It like 
wol of wenne der net ien, behalve dat de post sa no 
en dan fuort helle waard. En der wie noch wat: der 
siet altyd in wite kat yn it finsterbank foar it rút.

As Anne it oan tiid hie bleau se efkes stean om 
nei de kat te knypeagjen, en dan knypeage de 
kat werom. Fierders siet hy meastentiids sa 
ûnferweechlik as in stânbyld foar him út te sjen. 
Allinnich syn kop beweegde mei syn eagen mei, as 
der wat wie dat er de muoite wurdich fûn. Blykber 
krige er wol regelmjittich te iten en te drinken, 
want Anne rûn der no al in flink oantal moannen 
lâns, en de kat libbe noch altyd.

Anne fûn it sneu foar it bist dat er altyd mar 
allinnich wie en sa te sjen syn hiele libben lang 
benammen yn in finsterbank siet. De eigener fan 
de kat soe him of har der wol net om bekroadzje. 
Wêrom namen je dan eins in húsdier? En sa kaam 
se mei har gedachten by it diere-asyl. Op in middei 
hie se dêr wat oer opsocht op ynternet, en doe 
bedarre se op in webside mei allegear katten dy’t 
yn in asyl sieten. Ynienen krige se in machtich 
moai idee. Oer in dei as wat soe it har jierdei wêze 
… En sa kaam se by de fraach: ‘Mem, mei ik in kat 
foar myn jierdei ha?’

Mem fielde der net in soad foar, ek net foar in kat 
út it asyl. ‘Witst wol dat dêr hast altyd wat mei is? 
Se binne agressyf, pisje njonken de kattebak of se 
klauwe alles stikken. Boppedat hawwe wy gjin jild 
om in húsdier te hâlden, dat kostet altyd mear ast 
tinkst.’
Ja, dan wiene se útpraat, want dat wist Anne ek 
wol: der wie hast noait jild foar oare dingen as iten 
of klean. Mem seach har teloarstelde gesicht wol. 
‘We sille noch wol efkes sjen’, sei se sêft. No, dan 
wist Anne wol hoe let it wie. 

It waard Anne har jierdei. Krekt as oars brocht 
mem har tee en in beskút mei hagelslach op bêd. 
Krekt as oars lei der in moai ynpakt pakje neist. 
Dat wie elk jier wat oars, mar it wie fuortendaliks 
dúdlik dat it gjin kat wie. It siet gewoan yn 
pakpapier. Anne skuorde it papier derôf. It wie it 
nijste diel fan Gossip Girl. Eins wie se dêr bêst bliid 
mei, mar ja, it wie wol hiel wat oars as in kat.

Doe’t Anne dy middeis út skoalle kaam en lâns 
it hûs fan de wite kat rûn, wie alles dêr ynienen 
feroare. De gerdinen wiene iepen, of leaver: se 
wiene hielendal fuort helle. Der lei gjin post mear 
op ’e matte en sa te sjen stie der sels hielendal 
neat mear yn ’e keamer. De bewenner wie blykber 
ferhuze en de wite kat wie ek yn gjin fjilden of 
wegen mear te bekennen, tocht Anne. Oant se 
efkes letter in sêft miaukjen hearde en wat tsjin 
har skonken oan fielde … It wie de wite kat dy’t 
kar kopkes joech. Anne gie yn ’e hoksen sitten 
en aaide him oer syn kop. ‘Och och, binne se dy 
fergetten? Hoe moat dat no? Kinst net mei my 
mei, dat wol ús mem net lije.’ Se kaam wer oerein 
en rûn troch, mar de kat kaam gewoan achter har 
oan, hoe faak se him ek weromstjoerde.

Uteinlik wie Anne thús. Se die de achterdoar iepen 
en de wite kat trippele gewoan mei har mei nei 
binnen. Yn ’e keuken wie mem dwaande in keek 
te bakken.
‘Hee Anne, dêr wiest al, wat …’
Doe seach mem de kat. ‘Wat sille we no ha!’
‘Ik kin der neat oan dwaan, mem, hy rûn gewoan 
mei my mei,’ ferûntskuldige Anne har. ‘It hûs der’t 
er wenne is leech en de bewenner is fuort. Hy kin 
nearne hinne. Mem …?’
Hiel efkes like it oft mem lilk wurde soe, mar doe 
feroare der wat yn har gesicht en ûnferwachts 
bruts der in laits troch.
‘No toe dan mar. Sels foar dyn kado soargje is ek 
wol in teken datst stadichoan echt grut wurdst, 
dus foar dizze kear: meist him hâlde.’
‘Miau,’ sei de kat, en hy joech him del op de 
doarmatte.
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Vroom!
YouTube-stjer Famke 
Loui se, ek bekend as 
sjongeres fan ‘Op me 
monnie’, hat har earste 
auto kocht. Hoewol't 
se yn har nije ferske 
‘Vroom’ sjongt: ‘Mis-
schien koop ik wel 
een Bentley, mis-
schien koop ik wel 
een Honda', is har 
each fallen op 
in Volkswagen. 
L o k w i n s k e 
Famke Louise! 

Gouden karriêre 
It twadde seizoen fan ‘Stranger Things’ wie noch gjin 48 oeren út oft 
der waard al mear as in miljoen kear oer tweete. In daverjend sukses 
dus! Ien fan de haadrolspilers yn de populêre science fiction-
searje is Millie Bobby Brown. Sy spilet Eleven. De searje 
hat al in soad awards krigen en Millie giet as in spear. 
Ynkoarten is se te sjen yn ‘Godzilla: King of the Monsters’ 
en sil se de rol spylje fan nimmen oars as de sus 
fan Sherlock Holmes yn de ferfilming fan de 
‘Enola Holmes Mysteries’. En dêr bliuwt it 
net by. Se is it nije gesicht fan Calvin 
Klein en se sil reklame meitsje foar 
Converse. Millie kin ek hiel goed 
sjonge. Wa wit sjogge we har 
nochris op Broadway!

Lytse poppe 
Kim Kardashian en Kanye West binne wer heit en mem 

wurden. De draachmem fan it tredde berntsje fan 
Kim en Kanye is befallen fan in famke. De 

namme fan de poppe is noch net bekend 
makke. Wol hat Kim witte litten dat 

it berntsje 3,3 kilo weaget. Se is it 
lytsere suske fan North (4) 

en Saint (2).

Meghan 
Trainor is 
fersein
Trainor hat de haadpersoan 
fan har hit ‘Dear Future 
Husband' fûn, no't har freon 
Daryl Sabara har frege hat 
om te trouwen. Daryl frege 
Meghan op har jierdei en 
se sei fol oertsjûging ‘Ja’! 
Trainor sette in filmke fan it 
bysûndere momint op har 
Instagram mei it byskrift: 
I SAID YESSSS!!!! I’m still 
in shock. I’ve never been 
this happy! 

Duvelske priis 
Rapper Jebroer, artystenamme fan Tim Kimman, hat in triple 
platina award krige foar syn hit ‘Kind van de Duivel’. It nûmer is 
hast njoggentjin miljoen kear streamd op Spotify!

Lytse ligers
De populêre searje ‘Pretty Little Liars’ is alwer in skoftke ôfrûn, mar de freonskip fan de 
cast hat stânholden. Sterker noch, de akteurs en aktrises kamen koartlyn byinoar om 
dy goede âlde tiid opnij te belibjen. Op Instagram dielden ûnder oaren Ashley Benson 
(Hannah) en Keegan Allen (Toby) foto's en fideo's fan harren smûke spultsjejûn. 

Black Eyed Peas 
De band Black Eyed Peas hat harren radiostilte 
ferbrutsen en is werom mei in gloednije single! It 
nûmer hjit fan ‘Street Livin’. Spitigernôch sjongt 
Fergie net mei op dizze plaat.

Goed nijs foar Directioners! Alle leden fan de boyband binne nominearre foar in iHeartRadio 
Music Award! Louis, Niall, Harry en Liam meitsje alle fjouwer kâns op in priis yn de kategory 
‘Best Solo Breakout’. Yn 2016 besleat de band foar ûnbeskate tiid in skoft yn te laskjen, mar de 
jonges hawwe net stilsitten! De sjongers wurkje drok oan harren solokarriêre en skoare hit nei 
hit. Spitigernôch sizze Louis, Niall, Harry en Liam dat de kâns lyts is dat de band wer byinoar 
komt. Wa wit feroarje se fan gedachten by de awardshow! It wurdt no allinnich wol hiel dreech 
foar de echte Directioners om in kar te meitsjen tusken harren idoalen. Wa is dyn favoryt?

Solosukses

Linkke sidenLinkke siden
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De reedriders Femke Kok 

en Jur Veenje hawwe 

in soad oerienkomsten. 

Se binne 17 jier en sitte 

byinoar yn ’e klasse: 5 vwo 

oan OSG Sevenwolden, 

lokaasje Fedde Schurer, 

op It Hearrenfean. 

Se behellen beide 

ferline jier desimber de 

Nederlânske sprinttitel 

by de Junioaren B. 

Ek ha se deselde ultime 

dream: meidwaan oan 

de Olympyske Spelen.

len alris Nederlânsk kampioen op de 
maraton, mar foar Jur wie it de earste 
kear dat foar him it Wilhelmus klonk. 
‘Echt geweldich, en wat Femke ek seit ‘in 
beleanning’. Foar it earst mocht ik sa’n 
moaie krânse yn ûntfangst nimme.'

Mar Nederlânsk kampioen is net it ein-
doel fan beide reedrydtalinten. Jur: 
‘Ik hoopje dat ik dizze stiigjende 
line trochsette kin en dat ik noch 
in soad plezier belibje mei oan diz-

ze sport en dat ik in protte rekôrs 
ride mei.'

It ultime doel is úteinlik 
de Olympyske Spelen. 

Femke: ‘Dat sjoch ik 
as de belangryk-

ste wedstriid fan alle wedstriden. It mak-
ket my net safolle út wannear't ik dat 
doel berik, ás ik it mar berik.' Jur: ‘De 
Olympyske Spelen binne mar ienris yn ’e 
fjouwer jier en dat makket it spesjaler as 
in WK of EK. It leafst stean ik oer fjouwer 
jier oan ’e start, allinne bin ik dan noch 
mar 21.' 

Watfoar momint fan in Olympyske Win-
terspelen is har oant no ta it meast by-
bleaun? Femke: ‘De 500 meter mannen 
yn Sochi. Dat wie sá spannend. En ek alle 
sukses fan Team NL fjouwer jier ferlyn. 
O ja, en fansels de ferkearde wiksel fan 
Sven Kramer op de tsien kilometer yn 
Vancouver yn 2010.' Jur: ‘Ik tink dat it 
grutte sukses fan it Nederlânske team yn 
Sochi my dochs wol it meast bybleaun is. 
In heal jier nei dy tiid haw ik sels yn it 
olympysk doarp west. Dat wie hiel ym-
posant!'

Femke sjocht Ireen 
Wüst as har fa-
vorite olym piër. 
‘Sy hat safolle 

olympys-

ke medaljes wûn en al sa faak meidien, 
dat fyn ik echt hiel knap!' Foar Jur is 
Sven Kramer favoryt. ‘Sven hat al safol-
le wûn en lit him hieltyd wer op it goede 
momint sjen. Dan bist dochs wol in échte 
topsporter!' 

De Olympyske Spelen yn Pyeongchang, 
Súd-Korea, binne fan freed 9 oant en 
mei snein 25 febrewaris. Femke en Jur 
sille besykje om safolle mooglik fia de 
telefyzje en livestream te folgjen. ‘Dat sil 
soms wol lestich wêze om’t wy nei skoalle 
ta moatte en ús trainings ha.'
Mar as dizze reedrydtalinten sels oait op 
de Olympyske Spelen stean wolle, sille de 
trainings wol gewoan trochgean moatte.

Femke Kok út Nij Beets wie noch mar 
trije jier doe’t har âlders har meinamen 
nei it natueriis yn De Alde Feanen. Ienris 
op it iis koe se der gjin genôch fan krije. 
Fan har seisde ôf gie Femke op Jeugdri-
den en al gau waard dúdlik dat se talint 
hie. Sels fûn se it foaral hiel leuk. ‘Op dy 
leeftiid stiest der net by stil ast goed bist 
of net. Do rydst gewoan.'

Jur Veenje wennet mei syn âlders en sus-
ter yn Garyp. ‘Ik bin opgroeid yn Earne-
wâld, oan it wetter, dêr’t ik fan jongs ôf 
oan al oan ’t riden wie op natueriis. Doe’t 
ik ien jier wie, stie ik al op ’e sleat foar ús 
hûs. En doe’t ik wat âlder wie, ried ik yn 
de Jan Durkspolder of It Wiid.' Oant syn 
achtste kombinearre Jur it reedriden mei 
fuotbal. ‘Dêrnei bin ik dêr mei opholden, 
om’t ik mear simmertrainings dwaan 
woe foar it reedriden.'

Femke en Jur krije alle meiwurking fan 
OSG Sevenwolden om harren sport mei 
skoalle te kombinearjen. Jur: ‘Troch de 
saneamde LOOT-status meie wy in 
oantal fakken falle litte, sadat 
wy frij krije foar trainings en 
wedstriden.’ De trainings 
by it Gewest Fryslân ha 
yntusken al moaie resul-
taten opsmiten. Femke: 
‘Ast úteinlik Nederlânsk 
kampioen wurdst, jout dat 
echt in spesjaal gefoel. It 
is echt in beleanning 
foar alle trainings 
en it hurde wurk-
jen.’ Femke waard 
by de A-pupil-
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Fûgelbekdier
Dit bysûnder bist hat in snaffel, 

swimfluezen en is it iennige sûch
dier dat giftich is, it mantsje dan. Oan 
syn efterpoaten hat er in giftich spoar 
dêr’t hy syn rivalen mei ferwûnje kin. 
De mem jout har bern molke fia in klier 
yn har hûd. As hja op syk giet nei iterij, 
slút hja de nêstkeamer mei ierde ôf en 
lit de jongen soms wol 38 oere allinne!

Noasaap
It is in bytsje in sneu gesicht, sa’n aap 
mei in grutte hingnoas. Hy sjocht der 
ek wat sneu by. It is it mantsje dat in 
noas as in slurf hat. Hy libbet yn ’e 
bosken fan Kalimantan. Ien mants
je libbet tegearre mei 6 en 10 wyfkes. 
Komt der in oare man yn ’e buert? Dan 
lit er syn tosken sjen en swaait er hinne 
en wer mei syn pimel. 

Dizze bisten 
binne suver 
nuver

Tekst: Tialda H
oogeveen

Blobfisk
Dizze fisk liket wol wat op in pudding: 
it lichem bestiet foar in grut diel út in 
soarte fan sjelatine. Spitich genôch 
wurdt dit bysûndere bist yn syn bestean 
bedrige troch it gebrûk fan sleepnetten 
oer de boaiem fan syn wetter by Au
stralië en Tasmanië. Guon minsken fine 
dit it meast ûnsjogge bist fan ’e wrâld. 
Begryp st do dit no?

Grutte raffelfisk
De grutte raffelfisk wurdt ek wol see
draak neamd. Kinst sjen wêrom? Diz
ze fisk is besibbe oan it seehynderke. 
Lykas by oare soarten út dizze famylje is 
it mantsje ‘swier’. It wyfke leit har aai
kes fia in ferlingde aaistôk (as wie it in 
pimel) yn ’e briedbûdel fan it mantsje. 
Dêr draacht hy de aaikes oant hja út
komme. Emansipaasje! 

Axolotl
Elk bist (in minske dus ek) kin him 
pas fuortplantsje as hy folwoeksen is. 
En elke amfiby ûndergiet in metamor
foaze: de feroaring fan aai nei larve nei 
folwoeksen bist. Mar dat jildt net foar 
de axolotl. Dizze salamander hâldt syn 
platte sturt en grutte útwindige kiuw
en.

Dumbo octopus
Grimpoteuthis, sa hjit hy eins. Mar 
se neame dizze inketfisk ek wol dum
bo (of dombo) octopus, om't hy sokke 
grutte ‘earen’ hat. De earen binne gjin 
earen, mar finnen. Dêrmei, en mei syn 
acht earms, kin hy him bewege. Se libje 
op djipten fan 3000 oant 4000 meter. 
Op ’e boaiem fan ’e see sykje se wjirms, 
slakken en kreefteftigen om te iten. 

Gurdlemol
Opfallend bin se wol, mar grut binne se 
net mei harren 15 oant 20 sintimeter. 
It is it iennige gurdledier (gordeldier) 
wêrby't it pânser op ’e rêch hast los op 
de derûnder lizzende hûd leit. Lykas in 
lid. It bistje kin tige fluch in hol grave, 
kin min sjen, libbet benammen ûnder 
de grûn en is gek op mychhimmels 
(mieren) en harren larven.

Kraachhagedis
De kraachhagedis kin syn hûdflappe 
opsette as in grutte kraach. Om dy 
‘kraach’ út te klappen moat hy syn bek 
wiid iepenje. Troch himsels grutter 
te meitsjen wol hy yndruk meitsje op 
’e froutsjes, fijannen bedriigje en in 
konkurrint skrikke litte. De kraach is 
in cape as dizze yn rêst oer de boppe
kant fan it lichem teard wurdt.

Narwal
In bist út in mearke, de ienhoarn fan de 
oseaan. Noardliker as oare sûch dieren 
libbet hy tusken iis en skossen yn it 
Arktyske wetter. Allinne de mantsjes 
ha in ‘hoarn’, dy't eins in slachtosk 
is. Dizze tosk kin 3 meter lang wêze! 
Hy kin der ferskillen yn temperatuer, 
druk, de gearstalling fan it wetter en 
de loft mei mjitte, en fisken mei fer
dôvje. 

Glêskikkert
Trochsichtich as glês. De ûnderkant 
dan. Want wa't de kikkert op syn rêch 
leit, sjocht dúdlik de bonken, spieren 
en terms. By guon  der binne wol 300 
soarten  is sels it pompen fan it hert 
sichtber. By inkele oaren is ek de bop
pekant trochsichtich. By de wyfkes 
sjochst de aaikes troch de hûd hinne. 
Dizze kikkerts binne mar twa, trije 
sintimeter grut.
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De 10 djoerste bisten fan celebs
Djoere auto’s, in kast fan in hûs, designer-klean/skuon en oeral goud en juwielen. Dan kínne je dochs net 

in kavia fan € 2,50 keapje? ‘Presys!’, moatte dizze bekende minsken tocht ha. De djoerste húsdieren: 

Tekst: A
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Dizze bisten hawwe mear 
as in heal miljoen folgers
1.  This Girl is a Squirrel: Krekt de heal miljoen oer. Bêst 

knap. Foar in iikhoarntsje! (571.000)

2.  Prissy Pig: bargefamylje út The States. (687.000)

3.  Hamilton_the_hipster_cat: Poes. Mei snor. 
 Need we say more? (793.000)

4.   Manny the Frenchie: Wûn in priis foar meast 
ynfloedrike en populêre hûn (1,1 miljoen)

5.  This Wild Idea: Hûn reizget wrâld oer mei baaske. 
 (1,2 miljoen)

6.  Pumpkin the raccoon: Tinkst datst alle bisten sjoen 
hast? Hjir noch in waskbear! (1,4 miljoen)

7.  Tuna Melts My Heart: Allinich mar (nep)beauty op 
Insta? Tsjek hûntsje Tuna en wurd ien fan de 1,9 
miljoen folgers

8.  Marnie the Dog: Hat in eigen webshop! (2,1 miljoen)

9.  Real Grumpy Cat: Har baaske fertsjinnet der 
miljoenen mei (sizze se). (2,4 miljoen)

10.  Nala Cat: Bêst in gewoane poes, mar wol ien mei 
3,5 miljoen folgers.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

17. 8.

9.

10.

10.   Leonardo DiCaprio  In skyldpod fan 375 euro 
 Net as húsdier, want hy liet it bistje direkt frij yn 
 see.

9.   Usher  In Goldendoodle fan 11.300 euro
  In wat? In unyk hûntsje, in krusing tusken in golden 

retriever en in poedel. Miskien net al dy tûzenen euro’s 
wurdich, mar it wie foar in goed doel. 

8.   Sylvester Stallone  Kocht twa kear deselde hûn, foar 
15.000 euro

  Doe't Sylvester Stallone noch lang gjin Rocky wie, kocht 
er in hûn foar 40 dollar. Mar it libben fan in begjinnend 
akteur is swier. Hy hie gjin jild mear om foer foar it bist 
te keapjen en ferkocht de hûn. Doe't it skip mei jild 
letter dochs kaam, kocht er de hûn werom. Dy wie yn ’e 
tuskentiid wol in stik djoerder wurden: € 15.000!

7.   Britney Spears  Hûntsjes en klean foar 30.000 euro
  Twa hûntsjes hat se, ien fan 5500 en ien fan 8000 euro. 

En fansels moatte dy bistjes moaie klean oan ha (outfits 
fan 1500 euro) en nei de kres (5000 euro).

6.   Tyga en Kylie Jenner  Bulldog fan 50.000 euro
  Ehm, no ja, se ha it bist krigen, mar dochs. 50.000 euro 

foar in hûn?! 

5.   Michael Jackson  In aap fan 61.000 euro
  Hiel lang wiene Michael Jackson en syn aapke Bubbles 

tige grutte freonen. It bistje gie sels mei op toernee. De 
hiele wrâld oer! Hy hat der in soad kommentaar op hân 
en it aapke wennet no mei oare sjimpansees yn in 
opfanghûs. 

4.   Mike Tyson  Trije tijgers; ûnderhâld elke moanne: 
3800 euro

 Dizze âld-bokser hat blykber neat mei hûnen of katten.  
   Hy kocht trije Bengaalske tigers. Hy hie der allinnich 

net oer neitocht dat der in fergunning nedich is foar it 
hâlden fan sokke bisten. Dêrom binne se nei in opfang 
gien.

3.   Nicolas Cage  In inketfisk fan 141.000 euro 
  As se fuotbalwedstriden perfekt foarspelle kinne, lykas 

oktopus Paul yn 2010, dan binne se wol wat wurdich. 
Mar oft dat ek it gefal is mei de inketfisk fan Nicolas 
Cage? Sels seit er dat er in bettere akteur wurdt fan 
sokke eksoatyske bisten. No ja, dat is ek wat wurdich. 

2.   Paris Hilton  Boude in hûs foar har hûnen fan 
325.000 euro

  Se hat sels in kast fan in hûs en woe dat ek foar har 
hûntsjes. En dus liet se in kopy fan har eigen hûs bouwe 
yn ’e tún. Krekt wat lytser, mar wol mei in kristallen 

kroanljochter, koperen reinbuiskes en in 
ynrinkast fol djoere kleantsjes.

1.  Tracy Morgan  In akwarium fan 
400.000 euro

Guon goudfiskjes sitte yn in miny bakje mei 
wetter, mar dat sil de haaien en inketfisken 
fan Tracy Morgan net oerkomme. Se krigen 
in akwarium fan 400.000 euro en liiiiiters 
wetter.

1.

7.
6.

5.

2.

8.

9.4.



 

By buorman yn it pikehok
dêr kenne se gjin rêst en frede 

it is dêr altyd o sa drok
elk falt de oare yn ’e rede

De hinnen lizze echt gjin aaien 
want ja, de nêstkast is sa goar 

wyfkes leare ek al kraaien
se ha de pik wer op mekoar

By it fuorjen wurdt der slein 
fearren misse út de sturt 

froulju fjochtsje sûnder ein 
alle dagen hurd tsjin hurd

En as it dalik tsjuster is
dan gunt net ien in oar in plak 

op ’e stôk giet it gau mis
mei sáfolle ûnder ien dak

It is ûnder dy fearren kâld
al dy striid, is dat no winsklik? 

Is dan dochs de pikewrâld 
net ek in bytsje minsklik? 

Sigrid Kingma

t pikehok’
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Miskien is in ‘Squishy phone case’ wol wat foar dy. 

Telefoanhoeskes mei op ’e achterkant in miny squishy. 

Hast se yn allegearre foarmen, maten en kleuren. Sa 

makkest fan dyn telefoan in stressbal. En it stiet ek 

noch superleuk!

Witst dat der allegearre apps binne foar dyn 

húsdier? Ja ja, ek dyn hierrige freontsje kin aanst 

net mear sûnder smartphone. Trije op in rychje:

Peterest
Pinterest foar dyn húsdier, hoe leuk! Mei de app 

Tractive Photos sammelst bisteplaatsjes en dielst 

dyn moaiste kykjes fan dyn hûn, kat ensfh.

Cat Alone 2
Dizze app hâldt dyn kat wol even yn ’e besnijing. 

In game wêrby’t in mûs, spin, fear of wat dan ek 

oer it skerm dwarrelet. Oeren achterinoar 

boartersplezier garandearre.

Tractive Dog Walk

Hasto in hûn? Dan is dizze app wat foar dy. Kinst 

no byhâlde hoelang't in kuier mei dyn hûn 

duorret. Mar ek wat de snelheid, de rûte en it 

tempo is. Hy hâldt sels it oantal kaloryen datst 

ferbrânst by. It ideale resept foar in workout mei 

dyn hûn.

Apps foar dyn húsdier

Squishy

Squishy telefoanhoeske

It is dé game fan dit momint: Exploding Kittens! Bisto gek op katten en ûntploffingen, dan is dit kaartspul grif wat foar dy. It kaartspul, mei super-grappige yllustraasjes is in fariant op Russyske rûlette. Mar no binne it ûntploffende jonge katsjes. Do pakst kaarten fan de steapel oant it momint datst in eksplodearjend katsje lûkst. Dan hast ferlern. Mei alle oare kaarten kinst dysels ferdigenje, in beurt oerslaan of oare katten ôfliede. In musthave foar spultsjefreaks.

Exploding Kittens

Hat dyn húsdier al in Instagram account? Dat is hielendal hot! Sjoch mar nei Grumpy Cat, Lil Bub en Tuna Melts My Heart. Sy binne der wrâldferneamd mei wurden. Diel de foto’s fan dyn hûn of kat mei oare bisteleafhawwers en wa wit krijt dyn húsdier mear folgers as datsto hast.
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Squishy, Squishie, Squeeze, Squishy, Squishie of 

squeezy. Hoe'tst it ek spelle wolst, it is in raazje ûnder 

jong en âld. Squishy komt fan it Ingelske wurd 

‘squeeze’ en dat betsjut ‘knipe’. In squishy is dan ek 

in figuerke, faak yn ’e foarm fan in (fantasy)bist, dat 

makke is fan grappich materiaal. Kinst der yn knipe 

en dêrnei komt de foarm fan it figuerke stadich 

werom. In bytsje sa as in stressbal, mar dan 

folle aardiger! Want wa wol no net sa’n 

fleurich freontsje. Kies 

dyn favoryt en knipe 

mar!

Instagram account
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Instagram minne ynfloed
Fan alle sosjale media hat Instagram de minste ynfloed op jongeren. 
Instagram hat in negative ynfloed op hoe’t jongeren nei harren lichem 
sjogge, op de kwaliteit fan sliepen en soarget foar de eangst om dingen 
te missen. Wylst it platfoarm bedoeld is om jonge minsken mei-inoar te 
ferbinen, wakkeret it by guon jongeren in geastlik sûnensprobleem oan. 
Snapchat stiet op nûmer twa. Opfallend is dat beide platfoarms rjochte 
binne op bylden en dat hat blykber in hiel soad ynfloed op byldfoarming. 
Instagram skoart wol hege eagen op selsekspresje en identiteit. 

4e episoade Batman
Bisto fan fan Batman én in gamer? Dan ha wy goed nijs! De 
nije ôflevering fan Telltale’s Batman-rige is útkommen! De 
episoade hjit ‘What Ails You’ en is alwer de fjirde episoade 
fan Batman: The Enemy Within. De ôflevering sit wer fol 
ferrassende eleminten, sa wurdt Bruce Wayne’s geheime 
identiteit bekendmakke en spilet world’s baddest bad guy the 
Joker in grutte rol. Nijsgjirrich wurden? ‘What Ails You’ is no te 
keap foar Playstation 4, Xbox One, pc, iOS, Android en MacOS!

Sony giet lekker! 
Sony hat de ferkeapsifers fan de krystdagen bekend makke. Hjirút docht 
bliken dat Sony oer de hiele wrâld hast 6 miljoen Playstation 4-consoles 
ferkocht hat. Yn totaal hawwe se no 73,6 miljoen eksimplaren ferkocht. 
En by in Playstation hearre fansels in pear fette games; dizze krystdagen 
binne der hast 56 miljoen games ferkocht en komme de PS4-games op in 
totaal fan 645 miljoen games. Pfff, soest dy ris op in steapel byinoar 
lizze… Unmooglik! Bisto ien fan de geloksfûgels dy’t dizze krystdagen yn ’e prizen fallen is?

Soargen dosinten oer sosjale media 
Njoggen op ’e tsien dosinten yn it fuortset ûnderwiis meitsje harren 
soargen oer it gebrûk fan sosjale media troch harren learlingen. Mear 
as de helte fan de dosinten tinkt dat de skoalprestaasjes hjir ûnder te 
lijen hawwe. Trijekwart fan de dosinten fynt dat Facebook, Snapchat en 
Whatsapp it konsintraasjefermogen oantaast. Dosinten binne ek bang 
dat sosjale media soarget foar stress, net genôch nachtrêst en sosjale 
druk. Wat tinke jim, hawwe se gelyk? Of falt it allegearre wol wat ta? 

In fûns foar net-winners
Jim hawwe it allegearre wol meikrigen, dy dikke fette Postcode Kanjer fan 
53,9 miljoen! Hy foel yn it lytse Fryske doarp Eastermar. Yn Eastermar 
wenje sa’n 1500 minsken, mar net elkenien hie in lot. Dêrom hawwe 
guon winners in nij fûns betocht. Albert Kieft betocht mei in pear oare 
doarpsgenoaten in fûns foar net-winners. ‘As elk allinnich al 100 euro 
ynleit, dan hawwe we al gau 30.000 euro.’ In soad winners hawwe al oanjûn 

dat se graach donearje wolle. It jild sil nei minsken yn ’e bystân of nei in ynstânsje lykas de Voedselbank 
gean. De boargemaster hat al witte litten dat hy grutsk is op it doarp! 


