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LinKk is in tydskrift foar 
jongeren, dat yn in skoaljier 
seis kear 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! 
Dit is alwer de lêste LinKk fan dit skoaljier. Tiid om eefkes werom te 
sjen. Hoe is dyn earste jier op de middelbere skoalle ferrûn? Hast it 
wat nei ’t sin hân? Of hiest achterôf miskien dochs leaver foar in oare 
skoalle keazen? Soe der in dreamskoalle bestean? En hoe sjocht dy der 
dan út? Dy fraach leine wy foar oan learlingen fan OSG Sevenwolden. 

It smiet ferrassende antwurden op.

Op de cover fan dizze LinKk stiet Skoalle en Kieze. Yn dizze 
edysje fynst allerhanne artikels oer dit tema. Ynteressant is 
it ferhaal fan Anna Maria van Schurman. Sy wie yn 1636 de 
earste froulike studint fan Europa. Dat makket dat se no ús 
alderlêste Royal Friesian is! 

Habtamu de Hoop, de nije presintator fan Het Klokhuis, gie 
fansels ek nei skoalle. Hy besocht it RSG Magister Alvinus 

yn Snits. Troch syn nije baan as presintator is er opholden mei syn 
ferfolchoplieding Journalistiek. Lês syn ferhaal op side 4.

Witsto al watfoar ferfolchoplieding ast oer in pear jier dwaan wolst? 
Nee? Miskien kin dizze edysje fan LinKk dy wat ynspiraasje jaan. 

In protte lêswille mei de nije LinKk en foar dêrnei: in machtich moaie 
fakânsje tawinske!

Hoi! 
Marrit de Schiffart

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

Ynteraktive glydbanen 

De Blauwe Golf

Nûmer 6
jiergong 18
juny 2019

Dochsto mei?!
It hiele Aldehoustertsjerkhôf fol mei skoalbankjes mei 

minsken dy´t meidogge oan it Grut Frysk Diktee. Dat is 

it doel foar 21 juny 2018. Elkenien dy’t graach meidwaan 

wol, mei oanskowe yn de skoalbankjes en it diktee 

meitsje. Habtamu de Hoop en Jelle B. skriuwe ek mei. 

Welmoed Sijtsma, presintatrise fan it NOS Jeugdjournaal, 

skriuwt it diktee. Se hâldt it koart en makket it net dreech, 

hat se tasein. Falt der ek wat te laitsjen? Wis en wrachtich, 

want it motto is: it diktee fan 2018 wurdt in feestje! It diktee 

wurdt opnommen troch Omrop Fryslân. Doarsto net on 

camera mei te skriuwen? Doch dan thús op ’e bank mei. 

It diktee kin live mei skreaun wurde fia de website 

Fryskdiktee.frl. Nei ôfrin witte de thúsmeidoggers 

fuort hoe’t se it der fan ôf brocht hawwe.

It Grut Frysk Diktee fynt plak op tongersdei 21 juny tusken 

19.00 en 21.00 oere op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. 

Meidwaan? Tsjek www.fryskdiktee.frl en jou dy op. Populêrste útstapkes 2017
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Nei De Blauwe Golf yn Ljouwert. Dat is in goed idee 
foar yn ’e simmerfakânsje. Dit swimbad hat 
nammentlik twa splinternije glydbanen!

It binne net samar glydbanen. De meast 
spektakulêre fan de twa is mar leafst 62 meter lang 
en hat megaleuke snufkes. Sa kinst yn de buis dyn 
snelheid mjitte en ljocht- en lûdeffekten kieze. Al 
glidend komst ek op ’e foto, dy wurdt trochstjoerd 
nei dyn mobyl. Kinst ek punten skoare troch 
ljochtsjes en figuerkes oan te reitsjen. Doarsto de 
striid oan te gean mei dyn swimfreonen? 

1. De Efteling

2. Lovers Canal Cruises

3. Van Gogh Museum

4. Zaanse Schans

5. Rijksmuseum

It is hast fakânsje. Tiid genôch foar in útstapke dus. 

Watfoar attraksjes binne it populêrst?



Hasto in fraach 
foar Het Klokhuis?
Wolsto altyd al witte oft fûgels ek 
ferkâlden wurde kinne? Bist benijd wêr’t 
dy wite heale moantsjes foar binne op 
dyn neils? Stel dyn fraach oan Habtamu! 
It leuke oan Het Klokhuis is datsto sels ek 
fragen ynstjoere kinst, dy't Habtamu dan 
foar dy útsiket. Dus hasto in fraach? Stjoer ‘m 
op fia de webside www.hetklokhuis.nl. 
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Habtamu de Hoop
De nije presintator fan
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Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: M
arije K

uiper

Namme : Habtamu de Hoop

Leeftiid : 20 jier

Wenplak : Wommels

Hobbys :  Fuotbalje en polityk

Bysûnder :  Habtamu siet mei 19 jier 

al yn ’e gemeenteried 

Habtamu 

de Hoop

eftich. Ik fiel my foar de kamera op myn 
gemak. Ik tink dat dat ek myn geheim is. 
Ik doch net oars as oars.’

Dreambaan
Troch syn nije baan is Habtamu opholden 
mei syn oplieding Journalistiek. ‘Ik 
koe it net langer kombinearje mei Het 
Klokhuis. Dit is in kâns dy’t ik mar ien 
kear krij. By my op skoalle fine se it 
fantastysk dat ik útkeazen bin. Dit 
is fansels in baan dêr’t elkenien 
fan dreamt.’ Mar oer ferhúzjen 
nei mediastêd Hilversum tinkt 
Habtamu noch net nei. ‘Ik 
bliuw earst gewoan noch yn 
Wommels wenjen. Ik bin ek 
riedslid foar de PvdA yn 
Súdwest-Fryslân, dus ik mei 
net iens ferhúzje’, laket er. 
‘En ik fuotbalje by SDS yn 
Easterein. Dat wol ik noch 
net misse. Mar wa wit 
gean ik yn ’e takomst nei 
de Rânestêd. Alles kin, wit 
ik no. Wa hie ea tocht dat 
in boeresoan út Wommels 
foar de kamera’s stean soe? 
Ikke net!’

Yn oktober is it safier. Dan sil Habtamu 
foar it earst te sjen wêze yn Het 
Klokhuis. In bytsje senuweftich is er 
wol. ‘Fansels is it spannend om mysels 
aanst werom te sjen op telefyzje. Mar ik 
ha de earste bylden al sjoen en ik moat 
sizze: ik doch it bêst goed’, knypeaget 
er. Gjin wûnder, want Habtamu hat al 
wat tv-ûnderfining. Yn 2011 wie er by 
Omrop Fryslân te sjen yn it programma 
‘Keatsen foar dummies’. Mar syn 
bekendste optreden wie dochs wol syn 
speech yn ’e finale fan it tv-programma 
‘Op weg naar Het Lagerhuis’. Dy brocht 
him úteinlik by Het Klokhuis.

Yn 'e smaak
‘Tafallich kaam ik begjin dit jier in 
fakatuere tsjin op Facebook wêryn’t 
Het Klokhuis op syk wie nei in nije 
presintator’, fertelt Habtamu. ‘Op dat 
stuit siet ik op de oplieding Journalistiek 
yn Zwolle. Benammen radio en telefyzje 
fûn ik hiel ynteressant. Dizze fakatuere 
like my dan ek prachtich.’ Yn plak fan 
in filmke oer 

himsels nei de redaksje te stjoeren, kiest 
Habtamu derfoar om de útstjoering 
fan syn speech by ‘Op weg naar Het 
Lagerhuis’ nei Hilversum te mailen. It 
filmke falt yn ’e smaak. Al gau wurdt 
Habtamu útnûge om lâns te kommen. 

Too good to 
be true
‘Ik moast alderearst in screentest dwaan. 
Dat is in soarte fan testútstjoering. 
Dêryn mocht ik wat fertelle oer in 
eigen betocht ûnderwerp. Ik ha ferteld 
oer de keatssport. Dêrnei moast ik in 
proefke dwaan oer ‘soartlik gewicht’ 
mei allerhanne floeistoffen. En ta beslút 
ha ik in ynterview hâlden en in voice-
over tekst ynsprutsen. En doe wie it 
ôfwachtsjen.’ Nei in pear wike komt 
it ferlossende telefoantsje. Ut de 1240 
minsken dy’t reagearre hiene, waard 
Habtamu útkeazen as nije presintator. 
‘Ik koe it hast net leauwe’, jout er ta. ‘Dit 
wie suver too good to be true.’

Net oars as oars
Yntusken is Habtamu al hielendal wend 
oan syn nije baan. Alle wiken giet er op 
paad mei in kameraman, lûdstechni-
kus en in regisseur om troch it hiele lân 
ôfleveringen foar Het Klokhuis op te 
nimmen. Sa wie er by de spekjesfabryk 
yn Harns om te freegjen hoe’t marsh-
mallows eins makke wurde. En hy koeke-
loerde yn muzykgebou TivoliVreden burg 
om te ûntdekken hoe’t it krekt sit mei de 
akoestyk yn ’e seal. ‘Super nijsgjirrich 
alle gear’, fertelt er entûsjast. ‘Ik sjoch 
en doch dingen dy’t ik oars noait sjen 
en dwaan soe. Ik bin eins noait senuw-

Hasto dy wolris 

ôffrege hoe’t marsh-

mallows makke wur-

de? Wat sit der eins yn 

in broadsje bapao? Hoe 

hâlde se in kroket waarm 

dy’tsto út ’e muorre hellest? 

En wêr komt it wetter wei 

dat út ’e kraan komt? It binne 

nijsgjirrige fragen dêr’t 

Habtamu de Hoop yn-

koarten antwurd op jout. 

Hy is nammentlik de nije 

presintator fan Het Klok-

huis!



Anna Maria 

van Schurman: 
frou fan 'e wrâld?

Royal friesianRoyal friesianRoyal friesian

‘Anna Maria wie in jonge frou dy’t alles 
koe. Se prate mar leafst fjirtjin talen. 
Wêrûnder Latyn, Gryksk, Syrysk, 
Arabysk en Etiopysk. Anna Maria wie 
ek hiel kreatyf. Se skildere de moaiste 
portretten en skreau de prachtichste 
gedichten. Wat har sa bysûnder makke? 
Yn 1636 wie se de earste frou yn 
Nederlân, en miskien wol hiel Europa, 
dy’t nei de universiteit mocht. Yn 
Utrecht. Jonges sieten yn ’e banken, 
mar Anna Maria folge de lessen achter 
in gerdyn, want se mocht net tefolle 
opfalle. 

Op de universiteit learde se godstsjinst, 
filosofy en medisinen. Thús wiene wy 
ek bot mei it leauwen (geloof) dwaande. 
Anna Maria wie in from (vroom) famke 
dat in soad neitocht oer it libben. 
Dêroer skreau se brieven mei bekende 
wittenskippers, lykas de Nederlânske 
dichters Jacob Cats en Constantijn 
Huygens. Nammen dy’t dy miskien 
wol hielendal neat sizze, mar yn ús 
tiid wiene dizze manlju hiel belangryk. 
Ek korrespondearre Anna Maria mei 
de ferneamde Frânske filosoof René 
Descartes. Se stride derfoar dat ek oare 
famkes nei de universiteit mochten. 

Yn Europa en fier dêrbûten praten 
gelearden oer Anna Maria, dy’t op 
safolle terreinen útblonk. 

Myn sus wie ek in moaie frou. Dochs 
is se noait troud. Se hie ús heit yn 
Frjentsjer op syn stjerbêd beloofd 
om allinnich te bliuwen. As mem 
soe der fan it learen fansels neat 
mear terjochte komme. En dat fûn 
ús heit skande. Anna Maria hâl-
de fan learen, mar it leauwen wie 
it alderbelangrykste foar har. De 
lêste tsien jier fan har libben sluten 
wy ús oan by in sekte fan de La-
badisten. Wy ferhuzen nei it 
Fryske doarpke Wiuwert, 
dêr’t Anna Maria oant 
har dea dwaande wie 
mei bibelstúdzje. 
Fan in libben as 
wrâldfrou nei in 
weromlutsen 
bestean yn 
Wiu wert...’

Grutte kâns dat de famkes yn dyn klasse nei de middelbere 

skoalle fierder leare sille. Yn de 17e iuw gie dat hiel oars. Famkes 

trouden en waarden mem. It wie dan ek hiel bysûnder dat myn 

suster Anna Maria nei de universiteit gie. Johan Godschalk, de 

broer fan Anna Maria van Schurman, fertelt dy mear oer har.

Wa wie dat?
Anna Maria van Schurman

Libbe :  1607-1678Berop :   skriuwster en keunstnerOpfallend :   earste frou op de universiteit Wenne :   ûnder oaren yn Frjentsjer en Wiuwert

Anna Maria 

van Schurman: 
frou fan 'e wrâld?

Eigen húsdier mei
Stel dy foar: do rinst de skoalle yn. Der steane 

palmbeammen dy’t oan it plafond ta rikke… en ast 

nei bûten sjochst dan sjochst hoe’t de see tsjin de rotsen 

slacht. Moatst opsjitte, want it earste lesoere begjint sa. 

Skoalle begjint om tsien oere en einiget om ien oere. Do 

hast daalks dierfersoarging en dêrfoar moatsto dyn húsdier 

meinimme. Dyn kat stiet al te dreuteljen oan dyn fuotten 

en miauket ûngeduldich. Nei dierfersoarging hast teäter, dat 

wurdt bûtendoar jûn. Op skoalle binne ek ynspiraasjeromten, 

mei in soad planten, luie stuollen, lekker iten en muzyk op ‘e 

achtergrûn. Perfekt om te learen!

Namme:  Luna Kanselaar

Leeftiid:  14 jier
Wenplak:  Beetstersweach/

 It Hearrenfean

Telefyzjes mei Netflix
Kom allegearre nei myn ideale skoalle! Der binne 

fluwielsêfte stuollen, húsdieren om lekker mei 

te krûpen en telefyzjes mei Netflix derop (foar 

de tuskenoeren). Boeken besteane net, want 

wy dogge alles op grutte, swevende tablets. En 

de toetsen wurde dien as in Kahoot! Doarren 

geane fansels iepen en ticht. Wy hawwe gjin 

húswurk, mar hoege inkeld te learen foar de 

Kahoot-toetsen. Elke dei begjint om tsien 

oere en om ien oere binne wy frij. En yn 'e 

pauzes? Dan krije wy fergees in broadsje 

Unox en in milkshake. Leuk toch, myn 

ideale skoalle?

Namme:  Jasper Dijkstra

Leeftiid:  13 jier
Wenplak:   It Hearrenfean

Net ien allinne
Myn dreamskoalle hat klas-

sen dy’t net grutter binne as 

tweintich learlingen. Alle 

lessen meist muzyk oan 

hawwe. Do meist in kessen 

meinimme, om op te sitten. 

Do wurkest op tablets en do hast in lyts bytsje 

húswurk. By de taallessen hast ien kear yn ‘e wike in 

les mei leuke spultsjes en sa. De muorren fan skoal-

le binne griis en de ljochten net sa fel. Do meist ite 

en drinke yn ’e les. Yn ‘e kantine steane allinne mar 

grutte tafels, en net ien sit allinne...

Namme:  Hieke Floris

Leeftiid:  13 jier
Wenplak:  De Jouwer

76

Leare mei virtual reality
Myn ideale skoalle is in skoalle dêr’tst net 

mear hinne hoechst te gean. Do setst gewoan 

in bril op en dan bist op skoalle. Leare wylst 

op ‘e wc sitst of op bêd leist. De lessen wurde 

spannender en leuker, want as de learaar 

op in knop drukt dan stiest ynienen yn de 

Sahara of op de Himalaya. It liket my leuk 

om op bêd te lizzen en tagelyk it gefoel te 

hawwen dat ik yn Sina bin. Of op it húske 

oer de oseaan dobberje… En as skoalle klear 

is, dan kin ik my noch noflik even omdraaie op bêd. Of 

gewoan de wc trochspiele…

Namme:  Quinten Post

Leeftiid:  14  jier 

Wenplak:  It Hearrenfean

Mear witte oer dizze bysûndere frou? 

Bring dan in besite oan Museum Martena 

yn Frjentsjer, dêr’t Anna Maria froeger 

wenne. Yn dat museum fertelt in 

tentoanstelling noch folle mear oer har. 

Post dyn foto op Instagram, Twitter of 

Facebook en tag ús!

Tekst: Froukje Sijtsm
a, byld: Peter de B

oer

Dreamskoalle
Soe der in dreamskoalle bestean? En hoe sjocht dy der 

dan út? Dy fraach leine wy foar oan learlingen fan OSG 

Sevenwolden. Dy lieten de fantasy frij gean...

Sitsekken en sachte banken
Myn dreamskoalle hat planten op it dak. De lokalen binne ljochtgriis mei kleurrike 

fersieringen en sfearlampen. Yn elk lokaal steane sitsekken en sachte banken. De learlingen 

ha allegearre in leuk blau unifoarm oan, sadat der gjin ûngelikensens mear is. Der sitte net 

mear as tweintich learlingen yn in klasse. Do meist altyd nei muzyk harkje mei de eardopkes 

yn. Der is elke dei in húswurkoere, sadatst net safolle thús hoechst te dwaan en de learaar 

dy helpe kin. Op freed hast altyd frij…

Namme:  Laura Agricola

Leeftiid:  13 jier

Wenplak:  Sint Nyk

Produksje: Jelle B
angm

a
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Koart ferhaalKoart ferhaal
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Tekst: A
ns W

allinga

earlikEarlik
Hy rint troch de kantine hinne, dy’t fol 
sit mei itende en drinkende learlingen, 
nei lokaal D07. 
Hy draait de doar fan it slot en foardat er 
it lokaal ynstapt sjocht er eefkes om him 
hinne. Der is gjinien yn dizze fleugel fan 
it skoalgebou.
Mats rint foarsichtich nei de trije reade 
ladekastkes foar yn it lokaal dy’t ûnder it 
whiteboard steane. Hy moat der in bytsje 
om laitsje dat er no ynienen op teannen 
rint. Hy sakket troch de knibbels foar de 
laadsjes del en skoot se ien foar ien iepen 
en begjint yn de ynhâld om te sneupen. 
By it tredde laad fan it middelste kastke 
hat er beet. Fluch leit er it papier op in 
taffeltsje achter him en mei syn mobyl 
makket er in foto fan de opjeften.
 
‘Ashley in 5,6, Eize-Jan in 7,2, Jelmer in 
4,8.’ 
In pear dagen letter wurden de sifers fan 
klasse H2B ien foar ien opneamd. 
Noch fjouwer…, noch trije…, twa…, ien...
‘Mats, ferrassend, in knappe 8,7. Super, 
hear!’ Entûsjast stekt Joustra in tomme 
nei him omheech.
‘Yes, Mats.’
‘Topperrrrrr!’
‘Goed dien, man.’
De kompliminten fan klassegenoaten 
fleane Mats om ’e earen en grutsk fangt 

er de skouderklopkes fan syn buorman 
op. 

As Mats dy middeis nei hûs ta fytst, 
hat er syn jas oer it stjoer lein en de 
mouwen fan syn hoodie omheech strûpt. 
Fluitsjend en folslein relaxt fytst er nei 
hûs ta. Foardat er nei hûs gie, hat er 
noch eefkes mei syn mentor praat. De 
útkomst fan dat petear docht noch in 
skepke boppe-op syn humeur. No ja, in 
skepke. Sis mar in skep, in megaskep, in 
superskep! Hy liket hast fûler te strieljen 
as de sinne. 
Thús set er de fyts yn it hok. Foardat er 
nei binnen rint, lûkt er syn gesicht strak. 
Syn heit komt fan ’e bank as er de keamer 
ynkomt. Hy liket te skrikken fan de 
útdrukking op Mats syn gesicht.
‘Hast wiskunde werom?’ freget er wifel-
jend. ‘Is it hiel slim? Hast it fer prutst?’
‘Euh, ja. Ik bedoel nee.’
‘Wat?’
Dan kin er it laitsjen net mear ynhâlde: 
‘In 8,7 en… ik gean oer!’
‘Dat mienst net?’ Syn heit slacht de hân 
foar de mûle.
‘Ja, en myn mentor hat fan ’e middei 
myn siferlist besjoen en hy seit dat ik 
genôch punten ha.’
‘Dat mienst net! Earlik?’

Mei de earms breedút op it stjoer stampt 
Mats op ’e trapers fan syn fyts. Syn 
kûten begjinne der sear fan te dwaan, 
mar it fielt lekker. De pine fan it fytsen 
ferdriuwt de pine fan binnen. Hy fytst 
fan skoalle nei hûs, mar eins wol er net 
thús wêze. 
Sûnt syn heit wurkleas is, is it dêr net 
mear sa leuk. Thús fielt net mear as thús, 
mar liket hieltyd mear op in finzenis. It 
liket wol dat er mei elke stap dy’t er set 
de azem fan syn heit yn ’e nekke fielt. 
‘Wat dochst? Wêr giest hinne? Hast dyn 
húswurk al ôf? Hast it sifer op Ingelsk 
al werom?’
Foaral by dy lêste fraach krijt er in 
alderferskuorrende jokte. It giet sûnt 
syn heit thús sit net lekker mei syn 
sifers. Foaral wiskunde en natuerkunde 
binne sakke, no ja sakke, sis mar mei in 
rotgong keldere nei in absolút djiptepunt. 
It wiene altyd al net syn bêste fakken, 
mar no is it in ramp. Al dy formules 
en berekkeningen, hy kin der gjin tou 
oan fêstknoopje. Talen, dêr kin er wat 
mei, mar eksakt is him te abstrakt. Wat 
kinne je no mei a2 + b2= c2? 
En troch de mear as gemiddelde oan-
dacht fan syn heit sjit er hielendal yn in 
kramp. 
‘Ik hoopje yn alle gefallen datsto net sa’n 
loser wurdst as dyn heit, jonge. Soargje 

datsto dyn diploma hellest, sadatst 
aanst studearje kinst en wat betsjutte 
kinst yn ’e maatskippij.’ 
Dy wurden echoje Mats troch de holle as 
er healwei is. Tagelyk leit de farske 3,3 as 
in stien op syn mage, want heit sil aanst 
as earste freegje oft er it sifer op it lêste 
wiskundeproefwurk al weromkrigen 
hat, as er it noch net op Magister sjoen 
hat. 
Sy witte beide dat in leech sifer hast 
need lottich is en dat er dan sawat op 
ôfstreamen stiet en dus nei in oare 
skoalle moat. Mei noch mar ien proef-
wurk te gean, is de situaasje hopeleas. 
Allinne in 8,5 of heger is no genôch. 
Mission impossible. 

‘Mefrou, mei ik jo kaaien eefkes brûke? 
Ik ha myn aginda yn it lokaal lizze litten.’
Gelokkich wurket syn stim mei. 
‘Wat no, Mats, kopke der net hielendal 
by?’ Laitsjend set Joustra har kofjekopke 
del en komt oerein. Se pakt de kaaien út 
har tas en jout se oan Mats. ‘Dochst de 
doar wer op it slot?’ 
Hy wit mei muoite syn lippen omheech 
te kroljen en út syn kiel komt in soarte 
fan piipjend ‘ ja’. Mei klamme fingers 
pakt er it kaaibosk oan. As er bûten 
de personielskeamer is, doart er út te 
azemjen. 
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‘Avengers: Infinity 
War’ is grut sukses
Hasto de nije Marvel-film al sjoen? De superheldefilm 
Avengers: Infinity War is razend populêr! De film brocht yn 
it earste wykein goed 250 miljoen dollar op. Dat in film 
yn it iepeningswykein sa’n kloft minsken wit te lûken, is 
hiel bysûnder. De lêste film dêr’t dat ek barde, wie Star 
Wars: The Force Awakens. Dy brocht 248 miljoen dollar 
op. Avengers: Infinity War giet oer alle bekende Marvel-
superhelden, dy’t harren krêften bondelje om de grutte 
fijân te ferslaan. Under oaren Iron Man, Captain America, 
Thor, Black Widow, Hulk, Dr. Strange, Spiderman en Black 
Panther komme der yn foar. Ien grut spektakel dus!

One Direction reüny 
Goed nijs foar Directioners! Liam Payne, ien fan de fiif 
eardere leden fan boyband One Direction, hat befêstige dat 
der in grutte reüny komt! One Direction is jierren lyn al 
útelkoar gien, mar de jonges hawwe altyd sein dat se op in 
dei wer mei-inoar sjonge soene. De solokarriêre fan de fiif 
jonges - Zayn, Niall, Liam, Harry en Louis - hat harren gjin 
wynaaien lein, mar dochs slút Liam in grutte comeback net 
út. Hy seit dat se it der mei syn allen oer hân hawwe en 
dat it foar alle fiif eks-leden in dream is om wer (tydlik) 
in band te foarmjen. No’t se allegearre as solo-artyst flink 
oan ’e wei timmerje, moat in reüny wol in sukses wêze!

Riverdale seizoen 
3 komt deroan
It tredde seizoen fan de searje Riverdale is offisjeel in feit! 
Seizoen twa is noch net iens ôfrûn en der binne al in soad 
fragen oer it ferfolch. Hokker akteurs sille weromkomme? 
Wat is it grutte mystearje dat oplost wurde moat? It antwurd 
op dy fragen is noch net bekend, mar it folgjende witte wy 
al wol: it nije seizoen sil yn oktober yn premjêre gean en 
sil sa’n 22 ôfleveringen telle. De fjouwer haadakteurs KJ 
Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart en Camila Mendes binne 
wer gewoan te sjen as Archie, Jughead, Betty en Veronica. 
Ek oare belangrike personaazjes sille wierskynlik net fan 
it doek ferdwine. Ast antwurd hawwe wolst op al dyn oare 
fragen, silst oant oktober wachtsje moatte!

Serieuze muzyk
Sjongers Shawn Mendes en Khalid hawwe tegearre it 
ferske Youth útbrocht, dat ek op Shawn syn tredde album 
te hearren wêze sil. Yn in ynterview fertelde Shawn dat hy 
yn Londen wie, doe’t de oanslach op London Bridge barde 
en dêrtroch ynspirearre rekke om it ferske te skriuwen 
mei Khalid. Hy fûn dat se skriuwe moasten oer wat der 
bard wie. Moai net? Noch moaier is dat de opbringst fan 
de merchandise fan it ferske nei March for Our Lives giet. 
Hasto it nûmer al heard?

Channing en Jenna 
gjin steltsje mear
Fertrietlik nijs foar elkenien dy’t him Step Up noch heuge 
kin. Yn dy dûnsfilm út 2006 spylje Channing Tatum en 
Jenna Dewan de haadpersonaazjes Tyler en Nora, dy’t 
inoar earst net útstean kinne. Letter wurde sy yn de film 
dochs fereale. Channing Tatum en Jenna Dewan waarden 
yn it echt ek in steltsje. Se trouden en krigen in dochter, 
Everly. It perfekte pear! Gjinien hie dan ek ferwachte dat se 
útinoar gean soene. En dochs is it sa. Beide akteurs dielden 
it nijs op Instagram. 

Radiostilte Ariana 
Grande ferbrutsen
It wie eefkes stil om Ariana Grande hinne. In 
pear moanne lyn besleat de sjongeres dat se 
in skoftsje gjin muzyk útbringe soe en ek 
net op it poadium ferskine soe. Mar se is 
werom! Ariana pleatste de muzykfideo foar 
har nije single No more tears left to cry op 
YouTube en har fans binne superentûsjast. 
En oft dat noch net genôch wie, liet Ariana 
har nije deuntsje ek noch hearre op Coachella. In 
fantastysk foarpriuwke fan har nije album Sweetener, 
dat op 20 july útkomme sil. 

Poppe True
Alwer poppenijs foar de Kardashian-famylje. Op 12 april 
is Khloe Kardashian befallen fan in famke. De poppe 
hjit True. Khloe waard yn de kreamkeamer bystien troch 
har mem, sussen Kim en Kourtney en bêste freondinne 
Malika. Ek freon en heit fan it berntsje, Tristan Thompson, 
wie derby. De twa makken yn oktober 2016 bekend dat se 
in setsje wiene. 

Shawn Mendes

Khalid
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Wolsto Ruben syn wedstriden yn de 

GK4 Kart Series folgje? Sjoch dan op 

www.gk4kartseries.com. 

1312

Ruben is into snelheid Ruben is into snelheid 
Ruben begûn te karten op de bin nen-
doarbaan yn Ljouwert. ‘Ik was zes 
jaar toen ik daar met mijn vader ging 
kijken of karten een sport voor mij 
zou kunnen zijn. Na een paar keer 
proberen, ben ik toen tegen een muur 
gecrasht. Reden om weer te stoppen.’ 
Dochs hast de sport letter wer oppakt. 
Wêrom? ‘Ik vond vooral de snelheid 
heel erg mooi. Ik ging kartlessen volgen 
en op een gegeven moment heb ik op 
een outdoorbaan meegedaan aan een 
wedstrijdje.’ Undertusken rydt Ruben 
yn de IAME X30 Senior-klasse van de 
GK4 Kart Series. 

Monteur
Neist karten siet Ruben ek op fuotbal. 
‘Dat deed ik vanaf mijn vierde en dat 
vond ik ook altijd heel erg leuk om te 
doen.’ Fuotbal is in teamsport, jildt dat 
ek foar karten? ‘In principe moet ik het 
alleen doen op de baan, maar ik moet 
wel samenwerken met mijn monteur. Hij 
geeft tips, bijvoorbeeld bij welke bocht 
ik snelheid moet houden en later moet 
remmen of waar ik juist iets langzamer 
door een bocht moet gaan.’ 

In wedstriidwykein duorret trije dagen. 
Op freed en sneon binne de trainingen. 
Op sneon is ek de kwalifikaasje, de 
wedstriid is op snein. Yn de trai nings-
dagen docht Ruben der alles oan om 
syn kart optimaal te krijen. Syn heit 
Richard en syn monteurs helpe him 
dêrby. ‘Ik ben zelf niet zo technisch, 

maar ik weet natuurlijk wel hoe de 
kart rijdt. Zo moet ik bijvoorbeeld 
weten wat onder- en overstuur is 

en hoe de kart aanvoelt. 
Dan kunnen zij er iets 
aan veranderen.’ 

Leech by de grûn
By de kwalifikaasje op sneon moat 
Ruben tsien minuten frij ride. ‘Dan 
gaat het erom wie gedurende één ronde 
de snelste tijd heeft. Tijdens het rijden 
kan ik mijn rondetijden zien.’ By de 
kwalifikaasje rydt Ruben, krekt as 
yn de wedstriid, op nije bannen. Yn 
it earste rûntsje moatte dy waarm 
riden wurde en dêrnei kin der folút 
raced wurde. En dat is wat Ruben it 
leafste docht. ‘We zitten laag bij de 
grond en daardoor lijkt het harder te 
gaan. Dat is een heerlijk gevoel. Ik ben 
geen felle rijder, maar ik denk dat ik de 
laatste jaren wel anders ben geworden 
qua mentaliteit. Ik race vrij constant, 
dat geldt voor zowel de rondetijden als 
de lijnen die ik rijd.’

Playseat
In protte jonges dy’t karte hawwe de 
Formule 1 as ultime doel. Ruben is 
realistysk en sjocht dy Formule 1 as “hast 
net te heljen”. ‘Mijn doel is om ooit in de 
autosport terecht te komen. Het zou 
fantastisch zijn als ik bijvoorbeeld een 
keer een BMW-cup zou kunnen rijden. 
En als ik heel optimistisch ga denken, 
misschien in de Le Mans-klasse.’ Ruben 
folget de autosport yntinsyf op telefyzje. 
Hy hat thús ek in Playseat. Dêr spilet er 
race-games op. ‘Maar dat doe ik niet heel 
vaak.’

Neist syn sport hat Ruben 
it fansels ek drok mei 
skoalle. ‘Ik zit in 2 vwo 
van het Comenius 
Mariënburg in 
Leeu  warden. Na 
het vwo denk ik 
dat ik iets met economie wil gaan doen. 
Wie weet heb ik ooit een eigen bedrijf 
met een eigen auto in de autosport. 
Maar ik ben nog jong, dus dat weet ik 
nog niet precies.’ 
Karten is in útdaagjende sport dy’tst ek 
dwaan kinst sûnder datst sels in kart 

hast. Yn Ljouwert en It Hearrenfean 
binne binnendoarbanen dêr’tst karts 
hiere kinst. Ruben: ‘En als je naar een 
outdoorbaan wilt, kun je naar Lelystad. 
Voor beginners vind ik dat de leukste 

baan. Mijn favoriete kartbaan ligt in 
Genk in België, daar is het mooiste 
en grootste outdoor kartcircuit 
van Europa.’ 

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
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Op in kartbaan yn 

Emmen treffe wy Ruben 

Messchendorp (14) út 

Ljouwert. Hy is karter 

en gek op snelheid. 

Grutte koereurs as Max 

Verstappen en Nyck de 

Vries binne oait harren 

karriêre ek begûn yn in 

kart. Dêrtroch is dizze 

sport no superpopulêr. 



Wat wolsto
letter...?
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Anne: 
dûnsoplieding
Anne Bergsma (18) heart by de 98% 
fan de vmbo-learlingen dy’t fuorten-
daliks nei in ferfolchoplieding giet. 
Se heart net by de grutte groep twi-
felers, want it wie al jierren dúdlik 
watfoar kant se op woe. In plan B hie 
se net.

Anne dûnset. Al jierren. En dêr wol se ek 
har wurk fan meitsje. Se docht audysje by 
dûnsakademy’s yn Grins en Rotterdam. 
Se moat troch in hiele strange seleksje… 
‘Als je er maar hard genoeg in gelooft, 
komt het goed’, seit Anne mei in knyp-
each. Se is noch mar 16 en fynt Rotter-
dam wol in aaklik ein fuort. Superbliid is 
se dan ek as se heart dat se oannommen 
is op Lucia Marthas yn Grins!

‘Het was voor niemand een verrassing 
dat ik dit ging doen. Ik wilde al naar Lucia 
Marthas sinds ik in 2010 hoorde dat de 
dansers van het Junior Songfestival naar 
die school gingen. Dát wilde ik ook. Om 
daar te komen volg ik al heel lang dans-
les. Ook deed ik tijdens het vmbo vier 
jaar lang de vooropleiding bij Jeugd Dans 
Opleiding Friesland.’

Is it net dreech om wurk te finen as dûn-
ser? ‘Dat valt erg mee. Lucia Marthas 
heeft een goede reputatie en biedt ook 
unieke stageplekken, bijvoorbeeld bij 
het Holland Show Ballet. Dat maakt 
de kans op een baan groter.’ Dochs wol 
Anne hjirnei miskien ek noch wol fierder 
leare: in hbo-oplieding ta dûnsdosint of 
goreograaf. ‘Door blessureleed heb ik in-
middels ook nagedacht over een plan B. 
Dan lijkt pedagogiek en een baan in de 
jeugdzorg me nog wel interessant. Maar 
vooralsnog is de dans mijn enige liefde.’ 

De sifers
Wat wolsto hjirnei dwaan? Dit sizze 
havo en vwo-learlingen oan it begjin 
fan it eksamenjier: 
>> Gjin idee (41%) 
>> Ik twifelje (30%)
>> Ik wit it al (29%)

Goed kieze dochst net allinnich
>>  89% besprekt de kar mei heit en mem
>> 61% besprekt dit mei freonen
>> 20% siket de dekaan op
>> 30% freget broers en sussen
>> 6% kiest allinnich

Wêrom beslute wy sa let?
>> Der binne tefolle opliedingen
>> Ik wit net wêr’t ik goed yn bin
>> Der is safolle wat ik leuk fyn
>>  Soe ik dit wurk oer tweintich jier noch 

leuk fine?

In tuskenjier, wat foar dy? 
Tsien prosint fan de learlingen kiest nei 
de middelbere skoalle foar in tuskenjier. 
Se folgje in jier high school of se geane in 
jier oan it wurk. Sa’n tuskenjier is bêst in 
goed idee, want: 
>>  Studinten dy’t in tuskenjier 

hân hawwe helje bettere sifers 
as studinten dy’t farsk fan de 
middelbere skoalle komme

>>  In tuskenjier is goed foar de 
persoanlike ûntwikkeling

>>  Studinten hâlde nei in tuskenjier 
minder faak tuskentiids op mei in 
oplieding

Rixt:
tuskenjier

Rixt Cuperus (18) heart by de tsien prosint fan de lear-
lingen dy’t kiest foar in tuskenjier nei de middelbere 
skoalle. No wurket se as au pair yn Amearika.

Rixt wie klear mei it gymnasium doe’t se 17 wie. ‘Ik had eigen-
lijk nog geen idee wat ik wilde en vond mezelf nog zó jong.’ En 
dus keas Rixt foar in tuskenjier. Se wol oan ’e slach as au pair, 
omdat oppassen fan al har bybaantsjes it leukst wie. Fia in or-
ganisaasje komt se yn kontakt mei in famylje yn Chicago dy’t in 
au pair siket foar minimaal ien jier. ‘Ik wilde eigenlijk korter én 
dichterbij huis, maar ik heb het toch gedaan. Ik geloof eigenlijk 
nog steeds niet dat ik hier ben. Ik vond het werkelijk doodeng 
om te gaan, maar ik heb er nu al heel veel van geleerd. Hoewel ik 
wel eens heimwee heb, heb ik er nog geen spijt van.’ 

Rixt wennet en wurket yn de 
suburbs fan Chicago by in fa-

mylje mei twa bern fan 2 en 
4 jier âld. Se past fan moan-

deis oant en mei freeds 
op de bern. ‘Ik heb hier 

inmiddels vriendin-
nen gevonden. Na 
werk tijd en in de 
weekenden spreken 
we regelmatig af in 

de Starbucks of we gaan met de trein 
naar Chicago. Ook ga ik binnenkort 
een paar vakken volgen op een school 
in de buurt.’ Rixt wit noch hieltyd 
net wat se hjirnei dwaan wol. ‘Eerst 
maak ik dit jaar af. Gelukkig komen 
mijn ouders en vriendje later dit 
jaar langs. Een perfect medicijn te-

gen de heimwee.’

It is in fraach dy’t faak foarby komt. 

Wat wolsto letter wurde? Ast der al 

lang út bist watst nei de eksamens 

dwaan wolst, is dat leuk. Lekker 

fertelle oer dyn takomstplannen. 

Mar ast noch gjin idee hast watst 

wurde wolst is it in hiel ferfelende 

fraach. Kieze is noch net sa maklik…

Tekst: A
tsje de V

ries 
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Redbad!Redbad!
de fi lm

Wa wie Redbad?

De gelearden binne it der net hielendal 
oer iens, mar wierskynlik waard Redbad 
om it jier 680 hinne kroand ta kening 
fan de Friezen. Hy wie de opfolger fan 
syn heit, kening Aldgisl. 

De film

It is 700 nei Kristus. Noard Europa is fer-
dield yn twa wrâlden, boppe de rivieren 
libje de Frisii (ek bekend as ‘de frije min-
sken’), Saksen en Denen. Under de ri-
vieren hearskje de Franken. De Franken 
wolle dwaan wat sels de Romeinen net 
koene: hiel Europa feroverje. Se aazje op 
it belangrykste hannelssintrum fan Eu-
ropa, Dorestad. Dêr is de Fryske kening 
Aldgisl de baas. Redbad is de soan fan 
Aldgisl en wol de Franken ferslaan. 

En de haadrol is foar...…

Yn ’e film wurdt Ingelsk en Nederlânsk 
praat. De crew komt dan ek oeral wei. 
Ien fan de akteurs is Nienke Brinkhuis 
fan Tryater. Gijs Naber had de haadrol te 
pakken as kening Redbad. Fierder spylje 
Egbert-Jan Weeber, Birgit Schuurman, 
Huub Stapel, Derek de Lint en Loes 
Haverkort mei. Sels de Amerikaanske 
akteur Jonathan Banks (bekend fan de 

searje Breaking Bad) hat in rol! De film 
wurdt regissearre troch Hollywood-re-
gisseur Roel Reiné. Hy makke earder de 
film oer Michiel de Ruyter. It budzjet 
foar de film is sân miljoen euro, de film 
wurdt yn binnen- en bûtenlân útbrocht.

The making of

De film is opnommen yn België, Dene-
marken, Dútslân en Nederlân. Der 
waard ek filme op Fryske lokaasjes! Yn 
natuergebiet De Alde Feanen bygelyks. 
Sa’n 600 figuranten en 150 hynders 
spilen yn it natuergebiet fjochtsênes 
tusken de Friezen en de Franken nei. 
Op It Amelân waard in achterfolging 
mei hynders op it waad filme. Njoggen-
tich figuranten yn âlderwetske klean 
stiene op it strân wylst kening Redbad 
op in flot yn ‘e see dobbere. De sêne gie 
noch hast mis doe’t de fêstbûne akteur 
ôfdreaun... In dûker moast him ophelje. 
Spektakulêr!

Sjen?

In trailer fan de film kinst al sjen op: 
www.redbaddefilm.nl. Redbad ferskynt 
yn de bioskopen op 28 juny.

Yn juny komt de film Redbad út yn ’e bioskoop. 

De film skynt spektakulêrder te wurden as Games 

of Thrones. It is in histoarysk epos oer it libben 

fan Redbad. Dizze Fryske kening libbe yn de 

sânde en achtste iuw en wie wrâldferneamd…



 

Kieze
Ik ha muoite om te kiezen,
ik wit ek net wat dat is.
Oerenlang stean ik te drigen,
kieze makket my ûnwis.

Yn ’e byb fyn ik gjin boeken,
op ’t menu stiet noait myn miel.
Yn ’e folder net myn outfit,
kieze grypt my nei de kiel. 

Ek op skoalle moat ik kieze;
jou dyn miening, sis it mar.
Wa wolst wêze, wat wolst wurde,
‘k reitsje der fan yn ’e war.

Mar no sjoch ik yn ’e krante
skoalbern op in foto stean.
Elkenien deselde rêchsek,
allegear deselde klean.

Sels de heiten en de memmen
sjogge der itselde út.
Der is grif dêr in regearing 
dy’t dit allegear beslút.

Dat is handich, tink ik eefkes,
mar al hiel gau fyn ‘k it neat.
Want as oaren foar dy kieze,
komt it op ’e kop ferkeard.

Jurjen van der Meer
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*De koartingskoade 

is jildich oant en 

mei 31 july op www.

studiostationery.nl

Skrik net ast ynienen oeral op Instagram of YouTube 

dûnsjende griene aliens foarby sjochst kommen. Dy 

kâns is nammentlik bêst wol grut, want de Alien 

Dance Challenge is in echte raazje! Meidwaan is 

simpel: download de musical.ly app en doch it dûnske 

fan de griene alien nei. It leafst yn in knalgrien alien 

pak! Dat leveret fansels supergrappige filmkes op. De 

filmkes meie maksimaal 15 sekonden duorje. Hoe 

goed kinne do en dyn freonen it dûnske neidwaan? 

Witst it noch? De inflatable raazje fan ôfrûne 

simmer? Yn alle swimbaden kaamst kleurrike 

opblaasbere objekten tsjin. Ek fan ’t simmer 

dobberje wy noch eefkes troch op ús inflatables. 

Mar do driuwst net allinne om op dyn 

opblaasbere flamingo, dizze simmer 

dobberet dyn drankje lekker mei! De 

drink floatie is net allinne super-

handich, hy sjocht der ek noch 

prachtich út en makket fan elk 

swimbad in feestje. Tiid 

foar in poolparty dus! 

Drink floatie

Ban.do Stickerbook app

Alien dance challenge

It leukste oan in nij skoaljier? In nije aginda keapje! En ek dit jier dochst dat wer mei koarting by Studio Stationery. Hast de superleuke stikkerplanners al sjoen? Dy aginda sit grôtfol stikkers dy’t dy helpe om plannen makliker en leuker te meitsjen. Der binne ek noch twa stikkerboekjes te krijen mei mear as 4000 stikkers foar nóch mear planfun! Do as LinKk-lêzer krijst fan ’t simmer mar leafst 20% koarting* op dyn favorite skoal-gadgets. Sjop dyn favoriten op www.studiostationery.nl, brûk koartingskoade LINKK2018 en gean kleurryk it nije skoaljier yn! 

Planfun!

Wat is der fijner as op fakânsje te gean mei in goed boek! 
Lekker lêze yn ’e sinne, koel drankje derby en hielendal 
opgean yn in goed ferhaal. Yn de 
VakantieBieb app fynst fan 1 
juny oant en mei 31 augustus 
wer mear as 60 leuke e-boeken 
dy’tst oeral mei hinne nimme 
kinst. De boeken wurde fergees 
oanbean troch Stichting De 
Bibliotheek. Download de app 
op dyn telefoan of tablet en lit 
de lêswille begjinne! 
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Oer stikkers sprutsen. Kensto de ban.do sticker book 

app al? Dy app sit grôtfol leuke, fleurige digitale 

stikkers dy’tst, nei ynstallaasje, weromfine kinst yn 

iMessage. ‘Plak’ se op dyn berjochten en meitsje fan 

dyn iMessage gesprekken in feestje! 

VakantieBieb app
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Nintendo Labo: sels games meitsje
Ast tinkst dat de Nintendo Switch bedoeld is om op te gamen, dan hast it mis, 
want der is no wat nijs: Nintendo Labo. Dat binne kartonnen doazen dy’tst 
opteare kinst. Sa kinst sels aksessoires meitsje foar de Switch. Mei Nintendo 
Labo makkest bygelyks hiel maklik in piano, in bestjoerbere auto of in motor. 
Under it bouwen silst ûntdekke hoe’t de achterlizzende technology wurket. 
Eins makkest mei dit kartonnen boartersguod dus sels games. Nice!

Sjoppe mei dyn stim
Stel dy ris foar. Do ropst datst in nije jeans ha wolst en de oare 
deis leit er op ’e matte… Dat skynt te kinnen yn 2021. Sterker 
noch, tweintich prosint fan de minsken sjopt dan mei de stim. 
Teminsten, dat is de ferwachting. Technology dy’tst mei de 
stim stjoere kinst wurdt hieltyd populêrder. Minsken meitsje 
mear en mear gebrûk fan Siri (Apple), Assistant (Google) en 
Alexa (Amazon). En dêr spylje online winkels op yn. Wy sjogge 
it noch net sa foar ús, mar binnen trije jier skynt stimstjoerd 
winkeljen mooglik te wêzen yn de measte Nederlânske winkels.

Emoji pistoal wurdt wetterpistoaltsje 
Google, Apple, Samsung en Twitter hawwe de pistoal-emoji ferfongen 
troch in wetterpistoaltsje. Der wie diskusje oer it ‘echte’ pistoaltsje troch 
it grutte oantal sjitpartijen yn Amearika. Apple wie de earste dy’t de 
emoji oanpaste, dat diene se al yn 2016. Dit jier folgen Samsung en 
Twitter en koartlyn makke Google ek bekend dat se oergeane op in 
oranje wetterpistoaltsje. Noch net alle bedriuwen dogge mei. Microsoft 
brûkt bygelyks noch in echt pistoal. 

Net mear yntsjekke mei mobyl 
It like sa handich. Yntsjekke mei dyn smartphone yn 'e bus of 
trein. Dochs kin it aanst net mear. TransLink, it bedriuw achter 
de OV-chipkaart, hâldt dermei op. Sûnt maaie 2017 rûn der in 
proef. Android-brûkers koene yn it iepenbier ferfier yntsjekke 
mei de mobyl. Mar it systeem hie in soad lêst fan steuringen. 
Der wiene foaral problemen mei it oanmelden en registrearjen. 
TransLink wol it systeem dan ek net fierder útrôlje. Nei 15 juny 
is it dan ek net mear mooglik om mobyl yn te tsjekken. Bale!

Ikea komt mei bluetooth speaker
Do kenst fêst Ikea wol, de grutte winkelreus út Sweden dy’t net al 
te djoere meubels ferkeapet. Behalve meubels meitsje se sa no en 
dan ek oare dingen. Snoade (slimme) apparaten bygelyks. Nei de 
simmerfakânsje komme se mei in bluetooth speaker: de Eneby. 
Handich, in net al te djoere speaker. It apparaat ferskynt yn in formaat 
fan 20 by 20 sintimeter en 30 by 30 sintimeter, yn ’e kleuren swart en 
wyt. De lytste speaker sil 50 euro kostje en de grutste 90 euro. 


