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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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Hallo do! 
Bisto in echte trendy? Bist in trendwatcher en in trendfolger? Dan 
hasto it grif bearedrok, want trends komme en trends geane. Hoe 
dan ek, dit nûmer giet oer it tema trends. Trends yn ’e moade, 

trends yn it deistich libben. En kinst ek lêze oer de raazjes 
dy’t west ha en dêr’tst miskien sels oan meidien hast.

It koart ferhaal smyt diskear genôch stof op om oer nei 
te tinken, of oer te diskusjearjen. De oanstriid om ‘de 
aldernijste’ yn besit te hawwen is grut. Hoe goed kinsto 
dêr mei omgean? En wat soesto dwaan asto, krekt as 
Arnold, sjochst dat ien in stomme set úthellet?

Leuk is it ynterview mei Nino út Snits, in jongeman dy’t ta syn 
eigen stomme fernuvering in populêre flogger oan it wurden is. 
Sjoch gau op side 6!

Genietsje fan de nije LinKk!

Hoi! 
Jelle Bangma
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Enerzjydrankjes 
gjin trend 

Nûmer 5
jiergong 18
febrewaris 2017

Op ‘e nij gjin 

Alvestêdetocht

It is wer net slagge ôfrûne winter en dat wie foar in protte 

minsken in grutte teloarstelling. It hat amper winter west 

en de iisdikte hat noait mear west as in oantal sintimeters. 

Foar it organisearjen fan de Alvestêdetocht is oeral in 

iisdikte fan ûngefear 15 sintimeter nedich. Op ’e nij in 

jier wachtsje dus… De langste tiid fan wachtsjen wie 

tusken 1963 en 1985. De lêste Tocht wie yn 1997 en dus 

geane wy ta op in rekôr oantal jierren fan wachtsjen…

1. Kwebbelkop

2. Nikkie Tutorials

3. Jelly

4. Siv HD

5. Enzo Knol

Top 5 meast folge floggers 

yn Nederlân
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Enerzjydrankjes binne al lang gjin trend mear. Bernedokters 
ha sels frege om se te ferbieden foar jongeren ûnder de 18 jier. 
Der belânje yn Nederlân hieltyd mear bern yn it sikehûs troch it 
drinken fan dizze drankjes. Se fiele har ekstreem drok, opfokt, 
wurch, hawwe hertritmesteurnissen en kinne net goed sliepe. 
Stopje mei de drank kinne se net, want se binne ferslave oan dizze 
enerzjydrankjes. De kâns dat der in ferbod komt is net sa grut, 
want de minister wol net omlyk. Dus dan sels mar ferstannich 
wêze en se stean litte. Yn Grut Britanje wurde de drankjes 
hielendal net mear oan jongerein ûnder de 16 jier ferkocht.
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Rare raazjes 
fan doe en no

Hasto bakken fol slym? Of allegearre squeezies? Dan bisto 

net de iennige. Mar it binne lang net de lêste trends oait, en 

ek net de earste. Sjoch mar. Wat soe de trend fan 2019 wêze?! 
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Tekst: Tialda H
oogeveen

Loomen 
Rainbow Loom! Mei in plestik pinboerd 
en in plestik haakpinne oan ’e slach. 600 
ferskillende lytse rubber ilestykjes yn 
ferskillende kleuren en sels mei prints. 
Dêr koest moaie dingen fan weve, 
bygelyks: earmbantsjes, kaaihingers, 
earbellen of lytse bisten. It is betocht 
yn 2010 troch in Amerikaan. Sûnt 
2013 binne der mear as 1,2 miljoen 
pinbuorden ferkocht yn sechstjin 
lannen.

Squeezie 
Squeezies binne de trend fan no. Se 
binne der yn ’e foarm fan in iisko, pizza, 
meloen, keutel, fisk, donut, skyldpod en 
… no ja, te folle om op te neamen eins. 
‘Squeeze’ betsjut yn it Ingelsk neat oars 
as ‘knipe’. Lekker asto stress hast, dy 
konsintrearje moatst op dyn húswurk, 
by de toskedokter op de stoel leist of op 
it húske wat swierrichheden hast.

Jojo
Do kinst it dy fêst net foarstelle. Tsjint-
wurdich krigest in jojo by de toskedokter 
of nei in jierdei, mar oait wie it nij. Yn de 
jierren 30. En soms is it wer moade yn 
in klasse, op in skoalle of yn in doarp. 
De goedkeape jojo’s binne dingen fan 
neat. Mar in goeie jojo? Dêr kinst moaie 
keunsten mei úthelje!

Fidgetspinner
It iene momint is it hot, it oare 
momint lizze se yn in hoeke fan 
de keamer stof te fangen. Hoefolle 
hasto der noch lizzen? Dochs is 
dizze gadget noch wolris handich 
by eangst, stress of ferfeling. Der 
binne spinners yn ferskate soarten, 

kleuren en maten. Guon meitsje ek 
muzyk. De priis begjint by in pear euro, 
mar rint op oant hûnderten euro’s!

Slym 
Yn potten te keap yn ’e winkel, mar folle 
moaier noch is it om it sels te meitsjen. 
De bêste resepten fynst op YouTube. 
Dêr litte floggers sjen hoe’tsto mei lym, 
skearsjippe, glitters en oare wûnderlike 

yngrediïnten oan ’e slach kinst. Klear? 
Dan kinsto minuten achterinoar, nee 
oeren oanien mei dyn hannen troch it 
slym tyskje en riere. 

Lolobal 
Ein jierren 80 
sprongen bern 
foar it earst as 

in kangeroe om 
op in bal dêr’t healwei 
in hurde ples-
tik skiif om 
hinne siet. Do 
settest dyn fuotten op de 
skiif, klammest de fuot-
ten om de bal en doing 
doing doing springe mar. 
Probleem: it plestik bruts 
maklik. Of de bal waard 
sêft, wêrtroch’t dy út de 
skiif skeat. Boem.

Kubus
Al útfûn yn 1974 troch de 
Hongaar Rubik, mar pas 
begjin jierren ’80 in grutte 
raazje oer de hiele wrâld: dit 
fjouwerkant mei op elk flak 
trije rigen fan trije blokjes yn ien 
kleur. De keunst is om de kubus, 
as alle kleuren trochinoar sitte, 
sa gau mooglik yninoar te setten. 
Yn 1982 wie 22,95 sekonden de 

fluchste tiid. Yn 2016 wûn Feliks 
Zemdegs dizze ‘puzelwedstriid’ yn 4,73 
sekonden.

Flippo’s
Yn 1995 ieten bern kilo’s chips fan 
Smiths. Lekker, mar foaral foar de 
Flippo’s yn dy pûde. Dit plestik skyfke 
krigen se der fergees by. Op de Flippo 
waarden ferskillende stripfigueren ôf-
byld e, mar ek loftfartugen, gebouwen 

en sport. Bern op de basisskoalle 
sammelen de Flippo’s en ruilen 
se ûnderinoar. Ek waarden der 
ferskillende spultsjes spile mei as 
doel in oar syn Flippo’s te winnen.

Heelys

Tamagotchi 
Fan dit firtuele húsdier út 1996 binne 
der mear as 40 miljoen eksimplaren 
ferkocht. De eigener hat it der mar drok 
mei. Hy moat him bygelyks fiede, der 
mei boartsje, it ljocht oan en út dwaan, 
medisinen jaan as de Tamagotchi siik is, 
de omjouwing opromje en straf jaan foar 
min gedrach. Dochst dit net, dan kin de 
Tamagotchi de eigener ‘roppe’ troch te 
piipjen.  

Witst it noch? Ynienen rûn, nee glide de 
heale skoalle op Heelys troch de gong. 
Hege of lege en yn alle kleuren fan ’e 
reinbôge. Dat wie in jier of fjouwer lyn. 
Mar yn Amearika wiene dizze rolskuon al 
sûnt 2000 in trend. Bern bliid! Mar of de 
juffen en masters der sa bliid mei wiene? 
Gelokkich koene de tsjiltsjes der ek ôf.



Royal friesianRoyal friesianRoyal friesian

‘Yn 1888 trouden Piter en ik. Wy krigen 
in dochter en in soan: Dieuwke en Jelle. 
Piter ferfeelde him eins noait, hy wie 
altyd warber. Sa skreau hy graach Fryske 
gedichten, en mei it wurk wie er ek altyd 
drok. Hy studearre Rjochten yn Grins 
en waard advokaat. Mar de polityk luts 
ek syn oandacht. Piter fûn dat it ferskil 
tusken earm en ryk te grut wie. Hy 
waard dêrom aktyf by de Sosjalistyske 
Beweging.

Oan ’e ein fan de 19e iuw wie it libben 
foar in soad Friezen ferskriklik. Se 
wennen yn plaggehutsjes op ’e heide of 
yn kâlde huzen. Se moasten smoarch 
wurk dwaan en fertsjinnen hast neat. 
Piter groeide sels op yn in hegere klasse. 
Ik fûn it moai en bysûnder dat hy foar 
dy earme minsken op de barrikaden gie. 

Yn 1894 rjochte Piter mei oare sosja-
listen de Sosjaal Demokratyske Arbei-
ders Partij (SDAP) op. 
Hy kaam dêrmei yn 1897 yn de Twadde 
Keamer en sette him yn foar it algemien 
kiesrjocht en sosjale wetten. Elkenien 
moast it goed hawwe, fûn hy. Piter wie in 
soad yn Amsterdam en eins groeiden wy 
útinoar. Sels hiene wy it ek net hiel breed 

en dêrom skreau ik ûnder de geheime 
namme ‘Nynke fan Hichtum’ moaie 
ferhalen. Sa koe ik wat jild fertsjinje. Yn 
1906 binne Piter en ik skieden.

Yn oare lannen wiene der grutte 
opstannen: soldaten en arbei-
ders pikten it bestjoer fan de 
oerheid ôf. Piter woe ek sa’n 
revolúsje yn Nederlân. Yn 
novimber 1918 besocht hy 
dat foarinoar te boksen, 
mar de oerheid stuts dêr in 
stokje foar. Eins wie dat de 
grutte omslach yn Piter syn 
politike karriêre. Nei dy tiid 
swakke syn oansjen as lieder 
fan de arbeiders hieltyd mear 
ôf.’

‘Piter en ik hawwe mear as tweintich jier troud west. Ik wie dan wol 

syn frou, mar eins fielde hy mear leafde foar de polityk as foar my en 

de bern. Piter Jelles Troelstra stried yn 'e 19e iuw foar de alderearmste 

Friezen.’ Syn frou Sjoukje Bokma de Boer nimt jim mei yn dy tiid.

Wa wie dat?
Piter Jelles TroelstraBerne :  yn StiensLibbe :  1860 - 1930Berop :   advokaat, 

politikus, skriuwer, dichter
Opfallend :   hy woe in grutte 

revolúsje 

Tekst: Froukje Sijtsm
a

Piter Jelles 

Troelstra: 
lieder of ferliezer?

Piter Jelles 

Troelstra: 
lieder of ferliezer?

dizze simmer en folgende winter

76

Mear witte oer dizze bysûndere 

famylje? De Fryske regisseur Piter 

Verhoeff makke de film ‘Nynke’ oer it 

libben fan Piter Jelles Troelstra en 

Sjoukje Bokma de Boer. By de 

Aldehou yn Ljouwert kinst trouwens 

ek in stânbyld fan him fine.

Tekst: A
tsje de V

ries

Wyldprints
De wyldprints (tink oan luipaard of ti-
ger) hingje al in skoft yn ’e winkels en dat 
bliuwt ek kommende simmer en winter 
sa. It wie altyd allinnich foar famkes, 
mar foar de winter binne der ek merken 
dy’t mei in wyldprint foar jonges 
komme. Yn stoere legergriene 
kleuren. Fierder wurde prints 
mei rútsjes wer hip.

Jûkelige letters
Yn 2017 kaam de trend 
fan grutte letters en lo-
go’s op shirts en truien op 
en dy wurdt yn 2018 trochset. 
In bysûndere ûntwikkeling, 
want in hiel skoft wie de 
merknamme hast net lês-
ber (sa lyts).

Pastelkleuren
Dizze simmer sjogge 
we in soad ljochte pas-
telkleuren (benam-
men giel, grien, rôs 
en pears) foar famkes. 
Foar jonges sjogge we in soad 
blaukleuren, net echt ferras-
send. En foar beide binne der 
ek wer wat skipperstintsjes 
(blau-wyt streepte shirts en 
shorts) en denimkleuren.

Donkerread
Yn ’e hjerst en de winter hingje de win-
kels fol mei bordeaux-read. Shirts, broe-
ken en ek skuon fine we yn in moaie, 
waarme reade kleur. Bist gau klear foar 
de kryst dus ;)

 
Twinning

Hoechst net ien fan in twilling 
te wêzen om dochs twinne 

te kinnen. De trend is al in 
skoftsje yn opkomst: mem-

men en dochters dy’t deselde 
klean oan ha. Hieltyd mear 

merken foar jongerein meitsje 
no ek klean foar memmen en 

oarsom. Doarsto it oan?

Roezels
Ek dy sjogge we al in 
skoftsje yn de fam-
kesmoade. Shirts en 
jurkjes, se krije hiel-
tyd faker in moaie 
roezelrâne. It mak-
ket de moade ekstra 

froulik.

Sportyf
In trend dy’t elk jier 
weromkomt, mar it iene 
jier grutter as it oare, is 
sportklean. Gelokkich 

mar, want guon min-
sken ha it leafst jier yn 
jier út sportive truien 
en trainingsbroeken 
oan. Op de catwalk is 
it fansels over the top, 
mar yn de winkels 
fynst aansen ek wol 

moaie sportive klean.

Trends yn de moade 

dizze simmer en folgende winter
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Koart ferhaalKoart ferhaal
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Tekst: Elske K
am

pen

Hè, is se no noch net fuort? Arnold is 
boppe op syn keamer en mient dat er 
it hûs noch even foar himsels hat foar 
skoaltiid. Sûnder geseur oer toetsen, 
oer op tiid thúskomme en foarsichtich 
dwaan. Even wol er allinne wêze en dat 
wat libbensgrut mar ûnsichtber yn alle 
keamers fan it hûs hinget, fuorttriuwe 
mei syn favorite muzyk op it lûdst. 
Even it fertriet ferjitte dat alles, sels de 
kleuren, griis liket te meitsjen. Wat kin 
him de buorlju skele. Dy moatte soks 
begripe en oars mar net. Se doare der no 
dochs neat fan te sizzen.

It is hjoed dochs tiisdei? De dei dat mem 
foar healwei achten de doar al útgiet? 
Juster hie se it der noch oer. ‘Wat moat 
ik no moarn wer oan ha?’ suchte se. 
Syn mem dy’t thús altyd yn in te grut 
fleecefest fan de Aldi rint, giet tiisdeis 
mei reade lippen en hege hakken nei de 
wyklikse fergadering mei har direkteur. 
Arnold fynt it belachlik dat se har sa 
útslooft. ‘Bist sels baas hear’, rôp er in 
kear doe’t se wer wanhopich foar de 
kleankast stie. ‘Doch mar moai oan 
wat dy lekker sit!’ Hy fynt syn mem 
yn har fleecefest folle mear mem as yn 
dat aaklik-saaklike pakje. Mar se seach 
him oan en sei: ‘Sjoch do mar nei dysels 
jonkje! Bûten friest it, mar do hast de 
helte fan dyn hier ôfskeard. Allinne 
boppe-op sitte noch wat krollen. Krekt 
sokke moaie as dy fan heit. Skande! Mar 
ja, al dyn freonen hawwe it hier sa… 

Bistó wol baas oer dysels?’ 
Heit, heit, altyd heit, tocht Arnold. Ik 
bin heit net. Mar gelokkich hie er ek 
wer wat fan wille yn mem har eagen 
glinsterjen sjoen.

Arnold heart it tichtslaan fan de foar-
doar en dan de Polo, dêr’t mem as in 
raket it hiem mei ôfsjit. It is hjir oan de 
achterkant fan it hûs te hearren. Doch 
sels foarsichtich mins, tinkt er. Hiel 
faak tinkt er dat sûnt syn heit stoarn is. 
Krekt as is doe de stim fan heit yn syn 
holle krûpt. ‘Goed útsjen, Janke’, sei dy 
altyd. No liket it as moat hy dat tenei 
sizze. Mar dat wol er hielendal net. 

Arnold skoot de gerdinen iepen en 
stiet yn it healtsjuster huverjend foar 
it rút. Aanst de kjeld yn. Krekt sil er 
him omdraaie, as er bûten wat frjemds 
sjocht. De skuttingdoar fan buorfrou 
Aaltsje giet in eintsje iepen. Der glipt 
smel figuerke troch. In bûtenlampe 
skynt der krekt oerhinne. Lang blond 
hier en wite letters op ’e rêch. Gaastra. 
Dat liket Anke wol, tinkt Arnold. Anke 
by him út ’e klasse. Dêr’t er altyd sa’n 
lol mei hat. Dêr’t er wol hûndert kear 
op in dei nei sjocht. Nei de glâns op har 
hier, nei har bewegingen. Hoe’t se har 
skoaltas op ’e grûn ploffe lit. Bats! As in 
bakstien yn it wetter. Anke dy’t in bytsje 
syn freondintsje is, ek al wit se dat sels 
noch net. Dy’t op har eigen rûge manier 
der foar him is sûnt syn heit… ‘Begrutlik 

jonkje’, neamt se him gekoanstekkend. 
Of ‘heale wees’, dat pleagjend ‘healwiis’ 
waard. 
Dat hat er folle leaver as it begrutsjen fan 
de leararen. Dy sizze dat er op skoalle 
altyd terjochte kin mei syn fertriet. Dat 
er iepen wêze moat. Mar iepen wêze kin 
allinne yn in wrâld dy’t feilich is. Dat 
is de wrâld net. Dat wit er no. Leaver 
siket er in konflikt. Foaral mei leararen. 
Thús is alles oars no. Op skoalle moat it 
gewoan bliuwe. En Anke docht gewoan.
Arnold grypt syn mobyl. Wat moat Anke 
no sa betiid by buorfrou Aaltsje? Binne 
se famylje soms? It figuerke sjit as in 
hazze troch it steechje achter de huzen. 
Arnold kin har noch in eintsje folgje, 
mar krekt as er in foto meitsje sil is se yn 
it tsjuster ferdwûn.

Sa lang as de wurkdei fan syn mem is 
op tiisdei, sa koart is dy fan Arnold op 
skoalle. Sa koart sels, betinkt er, dat er 
hjoed wol ris oerslaan kin. Hy bellet de 
administraasje en set yn syn freone-app 
dat er siik is. Anke hat sûnt justerjûn 
let net mear online west. Neat foar har. 
Arnold docht de gerdinen ticht en giet 
wer op bêd lizzen. Dekbêd oer de holle, 
muzyk op ’e earen. Fuortdriuwe lit er 
him, yn de waarmte fan syn bêd op dizze 
ûnferwachte frije dei dy’t er himsels 
kado dien hat. Dêr’t er ferlet fan hat. In 
dei sûnder oare minsken.

Middeis hinget er krekt ûnder op ’e bank, 

as der foarhûs in plysje-auto stilhâldt en 
twa mannen yn it blau it paad oprinne. 
Arnold sjit oerein. Mem! It bloed fljocht 
him nei de wangen. Nee, net mem! Hy 
skuort de foardoar iepen. Gelokkich, de 
mannen sizze daliks dat der neat slims 
is. Se prate mei alle buertbewenners 
fanwege in ynbraak. Meie se fierder 
komme?
‘Der is,’ seit ien fan ’e mannen, ‘yn brut-
sen by de buorfrou achter. Doe’t dy fan ’e 
moarn ûnder kaam stie har skuttingdoar 
iepen. De achterdoar wie los. Der mist 
jild. Hat hy miskien wat heard of sjoen?’ 
Daliks hat Arnold it figuerke fan fan ’e 
moarn wer foar eagen. Anke! Mar like 
hurd triuwt er it byld wer fuort. Syn 
holle is suver noch read fan sakrekt, it 
falt dêrom net op dat er liicht as er seit 
dat er neat fernommen hat.

De oare deis stiet Anke by it fytsehok 
tusken de famkes. Se hat it heechste 
wurd en slingeret it hier oer har skouder 
en de letters op ’e rêch. Gaastra. Yn har 
hân de aldernijste iPhone. Se koe net 
oant har jierdei ta wachtsje, seit se. Se 
woe him no al ha!
Arnold stjoert har in appke. Prate! Se 
stjoert him in tútsje werom. It jout him 
in waarm gefoel. Nee, neat sil er tsjin har 
sizze oer wat er sjoen hat justermoarn. 
Ek net oer de plysje. Hy wol har aanst 
rjocht yn ’e eagen sjen en seit dan dat 
er sneon allinne mei har op stap wol, 
sûnder de oaren. Dat is alles.

De aldernijsteDe aldernijste
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Is Niall Horan fereale?
Soe der wat moais opbloeie tusken Niall Horan en Hailee Steinfeld? Niall 
pleatste in foto op Instagram om Hailee te lokwinskjen mei har jierdei 
en skreau dêrby: ‘Happy birthday to the loveliest person on the planet 
and one of my best friends @haileesteinfeld.’ Dêrneist wiene de sjonger 
en de aktrise/sjongeres ek tegearre sjoen by in konsert fan de Backstreet 
Boys. Romantysk!

Twadde seizoen 13 
Reasons Why

It earste seizoen fan 13 Reasons Why wie in daverjend sukses. De searje 
giet oer in famke dat harsels tekoart docht en fia kassettebantsjes fertelt 
wêrom. Fansels sjogge de fans al út nei it twadde seizoen. Mar wat kinne se 
dêr fan ferwachtsje? Der is noch net in soad bekend oer it twadde seizoen 
fan de populêre Netflix-searje. Wat we wol al witte, is dat de haadpersoan 
Hannah in gruttere rol krije sil, mar se sil it ferhaal net mear sels fertelle. 
Ek komme der gjin nije kassettebantsjes oan it ljocht. Dêrneist is it ferhaal 
mear rjochte op de klassegenoaten fan Hannah. It nije seizoen komt nei 
alle gedachten yn ’e simmer fan dit jier út.

Camila Cabello 
timmeret oan ’e wei
Sûnt Camila Cabello yn 2016 de popgroep Fifth Harmony ferlitten hat, 
giet it de sjongeres foar de wyn! Sa skoarde se de hits Bad Things mei 
rapper Machine Gun Kelly en Hey Ma mei Pitbull. Yn jannewaris kaam 
har earste album Camila út en dêr sitte in pear grutte populêre deuntsjes 
tusken, sa as Havana en Never Be The Same. Camila sil dêrneist op toernee 
mei nimmen oars as Taylor Swift! De Kubaanske sjongeres hat net 
allinnich in gouden karriêre, se hat ek nochris in nije flam. De gelokkige 
is skriuwer Matthew Hussey. 

Ed Sheeran is fersein
Ed Sheeran en syn freondinne Cherry Seaborn sille trouwe! Ed 
stelde de grutte fraach mei de krystdagen en se sei: JA! Hy dielde 
in polaroid fan him en Cherry op Instagram mei it byskrift: ‘Got 
myself a fiancé just before new year. We are very happy and in love, 
and our cats are chuffed as well xx’. Ed en Cherry moeten inoar op 
de middelbere skoalle. Ed wie fuortendaliks fereale, mar it waard 
neat. Doe’t se inoar yn 2015 yn in bar yn New York wer moeten, 
sloech de fonk oer. Sûnt dy tiid binne se in steltsje en wenje se 
tegearre, mei harren katten Dorito en Calippo.

Linkke sidenLinkke siden
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Plagiaat
Ronnie Flex hat in nij ferske útbrocht, 

tegearre mei Famke Louise. It ferske hjit Fan. 

Spitigernôch is der in soad ophef oer it ferske. 

It soe bot lykje op it nûmer Bound 2 fan Kanye 

West. Yn de muzykfideo leit Famke op ’e motor 

wylst Ronnie de motor bestjoert. En lit Kanye 

no presys itselde dwaan mei syn frou Kim 

Kardashian yn syn fideoclip. It is net de earste 

kear dat Ronnie beskuldige wurdt fan plagiaat. 

Syn ferske Blijf Bij Mij mei Maan levere ek al 

krityk op omdat it wol in hiel soad op Dilemma 

fan Kelly Rowland en Nelly lykje soe.Grut poppenijs!
Der giene wol praatsjes, mar Kylie Jenner hat njoggen moanne ferburgen 
hâlde kinnen dat hja yn ferwachting wie. Op 1 febrewaris waard de 
poppe fan Kylie en Jacques Webster, better bekend as de rapper Travis 
Scott, berne. It famke hjit Stormi Webster. Kylie har healsuster Khloé 
Kardashian is ek swier. Se krijt in lytse poppe mei basketballer Tristan 
Thompson. Se is yn april útrekkene en hat befêstige dat se ek in famke 
krijt. Sus Kim hat krekt in lyts famke krigen mei har man Kanye West 
fia in draachmem. Dat famke hat de namme Chicago West krige.

TRavis scott

Spice Girls reüny
Wy binne miskien net mei harren muzyk opgroeid, mar 
ferskes as Wannabe en Spice Up Your Life moatte dochs wol 
bekend yn ’e earen klinke. Offisjeel binne de Spice Girls nea 
útinoar gien, mar de lêste kear dat we wat fan de fammen 
fernamen wie yn 2012. Victoria, Geri, Mel B, Emma en Mel 
C treden doe op by de slotseremoanje fan de Olympyske 
Spelen yn Londen. Der geane praatsjes dat de 90’s popgroep 
wer byinoar komt en dit jier miskien wer op toernee sil! Wa 
wit kinne we Baby Spice, Scary Spice, Ginger Spice, Sporty 
Spice en Posh Spice ynkoarten wer yn it echt sjen en hearre.



Elsa hâldt fan 
hurdrinnen
mei hindernissen

Sjoch foar mear ynformaasje op: 

www.survivalverenigingleeuwarden.nl

De 16-jierrige 

Elsa Rypstra fan 

Oentsjerk is in échte 

bûtensportster. Se docht 

oan survivalrun en 

obstacle run. Hurdrinne 

mei hindernissen, 

soest sizze kinne. Elsa 

traint alle dagen oardel 

oere om hieltyd better 

te wurden. 'It is echt 

in te gekke sport!'
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Elsa hâldt fan 
hurdrinnen
mei hindernissen

Tafal
Elsa wie njoggen jier doe’t se op syk gie 
nei in nije sport. ‘Ik siet op gymnastyk, 
mar dat fûn ik net sa leuk mear. Us heit 
woe my graach op atletyk ha, mar dat 
woe ik doe noch net. Tafallich seagen wy 
foto’s fan survivalrun en doe ha wy dat in 
kear probearre. Dat wie echt hiel leuk en 
sûnt dy tiid bin ik lid fan Survivalvereni-
ging Leeuwarden.’

As lyts famke fûn Elsa it altyd al leuk om 
lekker bûten yn beammen te klimmen. 
‘Tegearre mei de jonges fan de basis-
skoalle ha ik dat hiel faak dien. Dêrtroch 
fûn ik survival daalks ek sa leuk.’ Survi-
valrun is in groeiende sport en dat merkt 
de feriening yn Ljouwert ek. ‘Der komme 
hieltyd mear bern dy’t de sport dwaan 
wolle. Der is no ek in leeftiidsgroep fan 
7 oant 9 jier; dy wie der earst noch net.’

 It leafst hie Elsa daalks op har njoggende 
meidwaan wollen mei wedstriden. ‘Mar 
de minimumleeftiid wie 10 jier. Trochdat 
ik krekt twa wiken te let berne bin, moast 
ik in jier langer wachtsje.’ Mar doe’t se 
ienris meidwaan mocht, pakte se it ek 
serieus oan. ‘Wy hawwe thús in lytse hin-
dernisbaan yn ’e tún om te oefenjen. Mei 
in pear basisûnderdielen sa as de tou-
wen, dêr’tst fertikaal trochhinne klimme 
moatst, en ek de netten. Wy ha ek wat 
lestiger ûnderdielen, sa as ‘de stokjes’. 
Dêr kinst dyn earmen mei traine. 

Sterke punten
Survivalrun is in útdaagjende sport, 
dêr ’tst aardich allround foar wêze 

moatst. Krêft, kondysje, sûplesse, tech-
nyk en trochsettingsfermogen binne al-
legearre belangryk. Wat is Elsa har sterke 
punt? ‘Ik tink it rinnen, dêr pak ik myn 
winst mei. Elkenien traint in soad op de 
hindernissen. Fansels hast altyd wol in 
ûnderdiel dêr’tst better yn bist as in oar, 
mar dêr hellest net safolle winst. By it 
rinnen kin ik echt it ferskil meitsje.’

Dat se meidocht om de prizen, hat Elsa al 
meardere kearen sjen litten. Yntusken is 
sy al fjouwer kear Nederlânsk kampioene 
survivalrun (2014, 2015, 2016 en 2017). 
Mar ek ien kear Europeesk én wrâldkam-
pioene obstacle run (2017)!
‘Ferline jier july woene myn trainster en 
ik ris in kear meidwaan oan obstacle run. 
Wy hiene it noch noait earder dien en 
wisten net sa goed wat wy dwaan moas-
ten. It grutte ferskil mei survivalrun bin-
ne de hindernissen. Dy binne wol hiel 
oars. Moatst echt in protte mei dyn ear-
men dwaan. Hiel faak meist dyn skonken 
net iens brûke. Der stiet in sjuery by de 
hindernissen dy’t dêr hiel strang op kon-
trolearret.’

Boppedat duorret in obstacle run langer 
as in survivalrun. ‘De EK-wedstriid wie 
15 kilometer en dêr die ik sa’n twa oe-
ren oer.’ En dêrmei wie Elsa de fluchste, 
waard sy Europeesk kampioen en mocht 
se dêrnei nei it WK yn Kanada. ‘Dat wie 
in hiele ûnderfining. Ik moast frij freeg-
je fan skoalle, mar gelokkich wie dat gjin 
probleem. Dêr fûnen se it allinne mar 
leuk. Wy giene der op ’e tiid hinne om net 
tefolle lêst te hawwen fan in jetlag. Doe’t 
wy it parkoers ferkenden, seagen wy dat 
it yn in skigebiet yn ’e bergen wie. Hart-

stikke steil, net te berinnen. Dat wie dus 
wol even wennen en hiel swier.

It waard de swierste wedstriid út Elsa 
har karriêre. De 15 kilometer lei se ôf yn 
goed twa en in heal oere (2:38:02). ‘Ik 
gie foar in medalje, om’t ik neat fan myn 
konkurrinten wist. Dat ik úteinlik goud 
wûn, dat wie fansels geweldich! 

talint fan it jier
Thús wiene de reaksjes oerweldigjend. 
Freonen hiene frij frege en stiene foar de 
doar. Geweldich! Ek wie ik ynienen no-
minearre foar ‘Sporttalent van het jaar’ 
by RTV Noordoost Fryslân.’ Folslein te-
rjochte waard dizze priis har ek takend. 
Dat allegearre wylst har skoalle gewoan 
trochgiet. Elsa sit yn 5 VWO op it Tjalling 
Koopmans College yn Hurdegaryp. ‘As ik 
thúskom stiet de sport foar my op nûmer 
ien. De oerkes dy’t ik frij haw, besteegje 
ik oan skoalle; dus dat is bêst pittich.’ 

takomst
Nei it VWO wol Elsa graach Bewegings-
wetenschappen studearje. ‘Dat liket my 
wol ynteressant. As dat leuk is, dan kin ik 
dat bêst neist myn sport dwaan.’ Sporte 
jout enerzjy. ‘It klinkt wat tsjinstridich, 
mar as ik klear bin mei trainen, dan fielt 
dat sa fijn. Dan haw ik folle mear enerzjy 
om noch wat te dwaan.’ Dêrom advi-
searret se elkenien om yn beweging te 
kommen. ‘Dat hoecht wier net sa faak as 
dat ik it doch. As je survivalrun in pear 

kear yn ’e wike dogge, 
wurde je der hiel sterk en 
ek nochris hiel fit fan.’ 

Tekst: Bianca B
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Namme 
: Michel Vlap

Leeftiid 
: 20 jier

Klup  
: SC Heerenveen

Posysje op it fjild  : middenfjilder

Favorite spiler : Lionel Messi 

Moaiste doelpunt :  de folly tsjin PEC 

Zwolle

Michel 

Vlap

Michel Vlap
It middelpunt fan 

SC Heerenveen

Bisto fan fan SC Heerenveen? Dan kenst him fêst: 

Michel Vlap. Dit 20-jierrige fuotbaltalint op it middenfjild 

is in rasechte Snitser en dreamde as lyts jonkje al fan 

in plakje yn it earste alvetal fan SC Heerenveen. ‘Ik kan 

soms nog steeds niet geloven dat het me is gelukt.’

Kinst ’m net oer de holle sjen op it mid-
denfjild: Michel Vlap is mei syn 1,90 
meter en blonde hier net te missen. Dat 
wie eartiids wol oars, fertelt er. ’Als klein 
jongetje ging ik voetballen bij Wit Zwart 
Sneek. Ik was niet zo heel groot en was 
een echte aanvaller; ik wilde zo veel mo-
gelijk goals scoren. Al in het eerste jaar 
werd ik gescout door SC Heerenveen. Zo 
kwam ik op de voetbalschool terecht. Dat 
ging heel goed tot aan de C’tjes.’

Utgroeie ta topper
Yn syn pubertiid sjit Michel de loft yn. 
Dizze groeispurt bringt him út even-
wicht. ’Ik wist me geen raad met m’n 
lange benen’, laket er. ‘Dat was een heel 
moeilijke tijd. Voetballen was altijd mijn 

lust en mijn leven, maar plot-
seling ging ik met tegen-
zin naar de trainingen.’ 
Dochs beslút Michel 
om troch te setten. Mei 
stipe fan syn heit en 
mem en âldere broer 
klimt Michel wer 
omheech en komt 
syn talint noch 
better nei bop-
pen. Hy groeit 
letterlik en figuerlik út ta in wier top-
talint.

Op 26 novimber 2016 sit Michel op de 
reservebank by it earste alvetal fan SC 
Heerenveen. Yn de lêste minuten fan de 
wedstriid tsjin Ajax makket er syn debút. 
Hy wit noch krekt hoe’t dat gie. ‘Ga maar 
warmlopen, zei de trainer. Ik was me 
toch een partij zenuwachtig. Voordat ik 
het veld in ging, waren er maar liefst vijf 
corners achter elkaar. Ik hoorde hoe het 
publiek tekeerging. En nu gaat het écht 
gebeuren, dacht ik alleen maar. Dat was 
een magisch gevoel.’

Earste 

earedivyzjetreffer
Dy alderearste wedstriid yn it earste fan 
Hearrenfean duorret goed teld 5 minu-
ten. SC Heerenveen ferliest mei 0-1 fan 

Ajax. En wat noch folle slimmer is: Mi-
chel moat hast in jier wachtsje oant er 
wer yn it earste alvetal opsteld wurdt. 
’Die tijd was zwaar’, jout er ta. ‘Je hoopt 
dat de trainer je opstelt, maar dat duurde 
en duurde maar. Dan is het een kwestie 
van geduld.’ 

Nei lang wachtsjen is it op 14 oktober 
2017 safier. Michel spilet in oere mei 
yn de wedstriid tsjin FC Utrecht. Dêr-
nei folget Vitesse en dan komt sýn 
wedstriid op 29 oktober tsjin AZ. 

‘Ik stond voor het eerst van mijn 
leven in de basis’, glunderet er. ‘En 

in de 21e minuut was het raak. Ik 
schoot de bal van dichtbij binnen. En 

het eerste wat ik deed was richting het 
uitvak lopen, waar de fans van de tegen-
stander zaten. Niet zo handig’, gniist er. 

Skoare yn in 

fol stadion
It Abe Lenstrastadion ûntploft hast as 
Michel syn earste treffer tsjin de touwen 
sjit. Yn alle kommoasje wit er efkes net 
wêr’t er hinne drave moat. ‘Ik zocht mijn 
ouders, want ik wist dat ze op de tribune 
zaten. In alle hectiek zag ik één iemand 
boven de andere toeschouwers uittore-
nen: mijn vader Jan. Hij stond met bei-
de handen omhoog te juichen. Dat beeld 
vergeet ik nooit meer. Er is werkelijk 

geen mooier gevoel dan scoren in een vol 
stadion.’

Yntusken is Michel in fêste wearde by 
SC Heerenveen. En dat betsjut dat der in 
hiel soad tiid yn syn nije baan sitten giet. 
‘Ik zat in het laatste jaar van het CIOS, 
maar daar heb ik het op dit moment te 
druk voor’, leit er út. ‘Dus heb ik mijn 
opleiding even stopgezet. Doel is wel dat 
ik mijn studie over een tijdje ga afmaken. 
Maar op dit moment focus ik me volledig 
op mijn carrière. Dit was altijd mijn grote 
droom, dus ik wil hier volop van genie-
ten.’

Op ’e foto of 

in krabbel
Michel genietet net allinnich fan it spyl-
jen en trainen mar ek fan de momin-
ten dat er frij is. En sa’t dat heart by in 
Bekende Fuotballer, wurdt er hiel faak 
werkend op strjitte. ‘Hier in Heerenveen 
herkennen ze me, maar ook wanneer ik 
thuis in Sneek door de stad loop. Prach-
tig vind ik dat. Ik was vroeger ook zo’n 
jongetje dat handtekeningen bij mijn 
helden probeerde te scoren. Dus als er nu 
een fan langskomt voor een krabbel of 
een foto dan vind ik dat geen enkel pro-
bleem.’ Dus sjochst Michel rinnen: hinne 
om in selfy!

Tekst: N
ynke van der Z

ee, foto’s: M
ustafa G

um
ussu

1514

‘Er is werkelijk geen 
mooier gevoel dan scoren 

in een vol stadion’
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Nino Schaap 
de fisker út Snits 

op Scherjon klompen 

giet viral! Wat fynt de 

baas derfan?

‘It is wat in âldere man en hy hat sels 
gjin Facebook en in hiele âlde telefoan. 
Mar syn frou hat it lêsten sjen litten. Ik 
bin no hartstikke ferneamd, mar wurkje 
ek noch gewoan by him op ’e buorkerij. 
Dat fynt hy wol moai. En ik ek.’

Sels in flog 

begjinne en jild 

fertsjinje mei 

Youtube?
‘Ja, dat kin.’ Fan Nino hoecht it net sa 
nedich, mar syn kollega PewDiePie, de 
bêst betelle YouTuber, fertsjinnet der 
jierliks mear as 6 miljoen euro mei! Hy 
stiet boppe-oan de top 10 mei YouTube-
miljonêrs. Hoe’t er der sa ryk mei wurdt? 
No, benammen troch advertinsjes (dy’t 
YouTube foar, ûnder en boppe de filmkes 
plakt) en sponsors.

Dat kinsto ek! Want ien betingst (voor-
waarde) om YouTube-miljonêr te wurden 
is dyn leeftiid. Elkenien yn de top 10 is 
ûnder de 30. Yn ’e pocket! Fierder moatst 
fansels in idee ha, it leuk fine (en dyn 
âlders ek!), partner wurde fan YouTube 
en goed besjoen wurde.

‘It rint út 'e han’, fertelt Nino. It begûn 
eins as grap, tegearre mei in maat 
makke hy in ferske dat ein 2017 mei 
stip binnenkaam op nûmer 12 fan de 
Fryske top 100. Dêrnei makke hy in 
eigen Facebook-side oan: Nino Schaap de 
fisker út Snits op Skerjon klompen. ‘Dy 
gie daliks hartstikke viral.’ Hy hie it sels 
eins net ferwachte en hellet de side wer út 
’e loft, om him in pear dagen letter dochs 
wer online te setten. It earste filmke nei 
de comeback wurdt mear as 11.000 kear 
besjoen. In pear dagen letter hellet in 
twadde filmke mear as it dûbele.

Wat is der no sa moai of 
bysûnder oan in jonge 

op klompen dy’t fisket?

Nino kin it sels eins ek net ferklearje. ‘Wa 
wit wurdt it wat, tocht ik noch. Mar ik 
hie fansels noait tocht dat it yn ien klap 
sa hurd gean soe. Minsken fine it leuk en 
ik bliuw in nochtere Fries. Ik doch my net 
oars foar as ik bin. Dat wurket blykber.’

Smyt it ek wat op?

‘No ik ha sels Scherjon mar even belle, 
myn favorite klompemakkers. Dy binne 
net sa fan de social media, mar ik krige 
dochs in pear klompen opstjoerd. Dat 

fyn ik moai. Mar sy fansels ek, want 
elkenien yn Snits wit no wat Scherjon-
klompen binne. Sels de jonges út ’e stêd 
op Nikes!’

En fierder?

‘Alle minsken witte wa’t ik bin en wolle 
mei my op ’e foto. Yn it begjin seach ik 
der nuver fan op, mar it went al. As ik op 
stap bin of oer strjitte rin yn Snits, mar 
ek yn Ljouwert en Frjentsjer, dan binne 
der altyd minsken dy’t my oansprekke. 
Dat feroaret my net hear, ik haw der op 
Facebook in soad freonen bykrigen, mar 
foar myn maten fan de keet bin ik noch 
gewoan Nino.’

Hoe sjocht de 

takomst fan Fryslân’s 

hurdst groeiende 

flogger derút?

‘Ik gean wol troch mei myn flogs. Ik die 
it earst alle wiken, mar no wat minder. 
Ik fiskje sels wolris sûnder in flog te 
meitsjen. Mar as ik wat fang, dan giet 
de kamera dochs oan. Ik sil no noch 
fiskje yn alle alve stêden en dêrnei sit de 
fiskerstiid der in skoftsje op. Dan wurdt 
it ek wer drokker op ’e buorkerij dêr’t ik 
wurkje. Dan lit ik dat wat mear sjen.’

Fan 0 nei 8000 folgers op 

Facebook yn in pear moannen. 

Dat is wêr’t in soad bedriuwen 

fan dreame, mar wat Nino 

Schaap (21) út Snits gewoan 

samar even docht. We like!



 

Ik fertel jim oer myn libben,
ja ik floch de hiele dei.
Ik belibje wier fanalles
en jim libje mei my mei.

Moarns dan smart ús mem myn bôle,
ja fansels, dat film ik dus.
Dan moat ik op wei nei skoalle
floch ik filmjend yn ‘e bus.

Filmje deis in seistal lessen,
dy krij’ jim der sa op ta.
En jim sjogge by myn húswurk:
wat in wille dat wy ha!

Dochs haw ik sa’n bytsje folgers,
snap wier net wêr’t dat oan leit,
want de twa dy’t my no folgje
ja… dat binn’ ús mem en heit…

Jelle Bangma

Flogger 
Ik fertel jim oer myn libben, 
Ja, ik floch de hiele dei. 
Ik belibje wier fan alles 
en jim libje mei my mei.

Moarns dan smart ús mem myn bôle, 
ja fansels, dat filmje ik dus. 
Dan moat ik op wei nei skoalle 
floch ik filmjend yn ’e bus.

Filmje deis in seistal lessen, 
dy krij’ jim der sa op ta. 
En jim sjogge by myn húswurk: 
wat in wille dat wy ha!

Dochs haw ik sa’n bytsje folgers, 
snap wier net wêr’t dat oan leit, 
want de twa dy’t my no folgje 
ja… dat binn’ ús mem en heit…

Jelle Bangma
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Do bist de stjer fan de dûnsflier mei dit super trendy dûnske. 

De ‘Swish Swish’, ek wol de ‘Backpack Kid Dance’ of de ‘Russel’, 

is betocht troch de 15-jierrige Russel út Amearika. Russel sette 

it filmke fan syn selsbetochte dûnske op Instagram wêrnei’t it 

by tafal sjoen waard troch Katy Perry. Sy nûge Russel út om it 

dûnske út te fieren op it nûmer Swish Swish tidens ien fan har 

konserten. It dûnske gie firaal en Russel wie yn ien klap 

wrâldferneamd. Sykje it mar ris op. Even oefenje en ‘Swish-

Swishe’ mar!

Sels slym meitsje… it is 

DE hype fan 2018. Op 

YouTube krijst hûnder-

ten hits ast ‘zelf slijm 

maken’ yntypst. Tsjok, 

tin, kleurd, mei glitters, 

kinst it sa gek net 

betinke of kinst it sels 

meitsje. En eins is it ek noch hiel leuk. In pear 

fleskes floeibere lym, kleurstof, skearsjippe en 

linzefloeistof yn in bak en riere mar. Yn in pear 

sekonden hast dyn eigen slym makke. Sjoch op 

YouTube foar ynspiraasje.

Slimerich...

Bold prints

Do the Swish Swish!

Bist ek in bytsje klear mei Instagram? Troch it ynfieren fan algoritmen en sponsore berjochten is de app net mear wat it west hat. It nije social media platfoarm Vero spilet dêr hiel handich op yn. ‘True social’ is har motto. Troch werom te gean nei de basis (gjin algoritmen en gjin advertinsjes) en it tafoegjen fan in oantal gave funksjes, sa as it dielen fan muzyk en chatmooglikheden, hat it platfoarm de ôfrûne wike in moaie start makke! Sa grut as Instagram is it fansels noch net, mar potinsje hat it wiswier. Bist benijd? Helje dan de app del, meitsje in account oan en set útein!

Vero

Less is absolút more wat dizze trend oanbelanget. 
Hielendal hip binne se, tiny houses! Lytse húskes, fan 
alle gemakken foarsjoen. It doel? Minder betelje, min-
der enerzjy ferbrûke en – net ûnbelangryk – minder op 
te romjen. De perfekte starterswenning dus. Hoe leuk is 
it om mei dyn bêste freon of freondinne tegearre yn in 
tiny house te wenjen ast oan dyn stúdzje begjinst? Yn 
Snits ha se dizze trend as ien fan de earste stêden oppikt 
en yn de wyk Tinga in oantal húskes delset. Leuk om ris 
te sjen, dêre. Mear ynspiraasje opdwaan? Sjoch dan op 
de Tiny Houses Instagram side.
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Hoe gekker it printsje, hoe better! Dat sille wy 

meimeitsje kommend seizoen. Want kleurrike, 

opfallende prints binne hot. Net allinne op klean 

fynsto de fleurige prints werom, aksessoires bliuwe 

net achter! Telefoanhoeskes, tassen en ek notys je-

boekjes binne dit seizoen foarsjoen fan de popart-

achtige prints. Wy wurde der fleurich fan. Do ek?

Tiny houses



Twastriid
Ha goeie! Wurkesto op skoalle ek mei Searje 36? En hâldst ek fan spultsjes? Dat komt goed 
út! Ynkoarten sil der in nije game op Searje 36 te finen wêze: Twastriid! Yn it jier 3018 binne 
de Friezen ferhuze nei in oare planeet om dêr in koloanje te stichtsjen. Al gau komt der in 
twadieling yn it folk: de Boskfriezen tinke dat sy better binne as de Sânfriezen en oarsom.

Yn de game hearsto by ien fan dy groepen en wurkest hurd oan dyn eigen stikje Nij Fryslân. 
Troch oan dyn behearsking fan de Fryske taal te wurkjen fertsjinnesto jild, dêr’tsto 
kazernen, sikehuzen, kantoaren en laboratoariums mei bouwe kinst. Brûk dêrnei dyn 
militêren, dokters, ekonomen en wittenskippers om misjes te dwaan en better te wurden 
as it oare folk! 

Mei it spyljen fan dizze game wurkest oan dyn 
behearsking fan de Fryske stavering, grammatika 
en tiidwurden. De opdrachten dy’tsto yn Twastriid 
makkest binne hieltyd keppele oan dyn persoanlike 
nivo. Sa bliuwt Twastriid in útdaging én fansels 
hartstikkene moai om te spyljen! Al nocht krigen 
yn in potsje? Dyn dosint hâldt jimme op ’e hichte. In 
soad wille tawinske mei Twastriid!

Te
ks

t e
n 

by
ld

: S
te

ph
an

 B
er

ge
r


