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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 2018-2019: 

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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Oer games, ynternet en tech

Goedei!
Noch eefkes en 2018 is foarby. Wat sil 2019 ús bringe? Yn dizze 
LinKk stiet ‘Kommunikaasje’ sintraal. Ek yn 2019 sille wy fêst 
wer in megasoad kommunisearje. Bygelyks op sosjale media. 
WhatsApp, Instagram, YouTube... hartstikke handich sokke kom-
munikaasjemiddels. Der wurdt hiel wat ôf appt, snapchat en insta-

gramd. Mar is dat ek echt kommunikaasje? Belangryk by 
kommunikaasje is aksje-reaksje. Dus pleatsto in foto op 
Instagram en krijst dêr gjin reaksje op? Dan bist net oan 
it kommunisearjen. Krijsto wol in reaksje? Dan is der wol 
sprake fan kommunisearjen. Snapst it noch? 

Yn dizze LinKk fynst behalve artikels oer kommuni kaasje 
ek ús fêste rubriken. In protte lêswille mei diz ze splinternije 
LinKk! En euh, wolst eefkes mei ús kommunisearje? 

Kom mar op! LinKk is te berikken fia linkk@cedin.nl, Instagram, 
Facebook en Twitter (3x @linkkmagazine). 

 
Hoi!
 Marrit de Schiffart

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

2. De keet fan Annawâld – Freddy Scheltema

3. Foarstelling – Caja Cazemier

1. Honderd uur nacht – Anna Woltz

2. Hotel de grote L – Sjoerd Kuyper

3. Pretty little liars 1 – Vriendschap – Sara Shepard

Der komme safolle boeken út. Hokfoar boek is no de 

leukste of de bêste? Wy selektearren foar dy ús top 3 fan 

Nederlânske en Fryske boeken foar bern fan 12+. TSJILLL
komt wol 
goed juh

TSJILLL
komt wol
goed juh

Yn Ljouwert is in graffity-keunstner aktyf mei in moai 

boadskip: leafde! Sjoch yn ’e stêd goed om dy hinne en 

do komst de gjalp fêst tsjin. It wurd is oeral te finen: op 

elektrisiteitskastjes, brêgen, fytserekken, buorden en 

gean sa mar troch. Leafde is fansels ek in prachtich 

Frysk wurd.  

Hat immen it eefkes dreech? Stjoer in kaartsje! Dizze is 

wol passend. Witsto wat de fertaling fan 

‘potferjanhinnekont’ is*? 

De Praat mar Frysk kampanje krige trouwens oait de 

fraach oft se ek wat Fryske krêfttermen lykas 

‘potferjanhinnekont’ oanleverje koene. Se ha de fraach op 

Twitter en Facebook útset en dat levere in prachtige list 

op.  

 Bliksem Pibe Blikstiender

 Harrekrammele Krammelewikes

 Duvekater Snotferjokky

 Heden Hidske Harrejakkes

 Potfolblommen Blinder

 
De kaart is te krijen fia kruskes.nl.

*De fertaling fan ‘potferjanhinnekont’ is potverdorie.

kaartsje

Nûmer 3
jiergong 19
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Graffity 



Multytalint 

Ferry 
Doedens

Multytalint 

Ferry
Doedens

Soapie, filmakteur, musicalman, presintator, 

sjonger, knap én Fries: seis redenen wêrom’tst 

Ferry Doedens tsjinkomst yn dizze LinKk!

entertainmentyndustry (ek fan GTST) en dêrtroch hat er it no, trije 
jier letter, hiel drok.

Op syn aldergelokkichst
Fan al it wurk dat er docht, wurdt Ferry sels it bliidst fan musicals en 
telefyzje. Dat docht er no in hiele protte en dus is Ferry supergelokkich. 
Fansels, eks-ferslaafde bliuwst altyd en Ferry tinkt noch wolris oan 
drugs, mar set syn wurk, syn leafde en syn gelok net noch in kear op it 
spul. Doe’t hy ferslave wie, wist hast net ien derfan, mar om’t er iepen 
kaart spile hat oer syn probleem wit no hiel Nederlân fan syn swakke 
plak. Dat hat syn foardielen, want elkenien hâldt him goed yn ’e gaten!

Hjir kenst Ferry fan:
•  spile jierren Lucas Sanders yn Goede Tijden, 

Slechte Tijden en Nieuwe Tijden
•  wie in pear dagen te sjen yn de Amerikaanske 

soap The Bold and the Beautiful
• die mei oan Idols
• spile yn de musicals Wicked, Grease en The Bodyguard
•  wie werom yn Fryslân foar de film 

Sneekweek (útfanhûs by syn mem)
•  is te hearren as Jonathan yn de Nederlânsktalige 

Hotel Transylvania-films
• die mei oan Expeditie Robinson 
•  is begjin jannewaris yn Ljouwert te sjen 

yn de musical Expeditie Eiland

Mear leuke weetsjes
-  Ferry docht vmbo yn Drachten en yn Amearika. 
-  Syn heit en mem hiene in 

boartersguodwinkel yn Drachten.
-  Yn Grins docht er de mbo-oplieding 

Kunst, Theater en Media.
-  Ferry siet yn ’e klasse by Tim Douwsma en wurket noch 

wolris mei him (it Frysk brûke se dan as geheimtaal).
-  Ferry is in memmejonkje: se ha alle dagen 

kontakt en hy is om ’e wike yn Drachten.

Tekst: A
tsje de V

ries, byld: H
elene W

iesenhaan
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bertedatum : 17 juny 1990Berteplak : Drachten
thús : in âldere broer en susOplieding:  :  mbo Kunst, Theater 

en Media yn GrinsNijste projekt : musical Stil in Mij

Ferry
Doedens

Entertainment sit him yn it bloed. Dat wie al dúdlik doe’t Ferry noch 
in lyts jonkje wie. Hy stiet foar it earst yn it middelpunt as libben 
stânbyld yn syn wenplak Drachten. It publyk groeit al gau as hy 
meidocht oan Idols yn 2007. Hy wint net, mar wurdt wol frege foar in 
boyband (IDSF). Dy band wurdt gjin grut sukses, mar dat makket foar 
de karriêre fan Ferry net út. Goede Tijden, Slechte Tijden kloppet yn 
2009 oan: oft Ferry audysje dwaan wol foar de rol fan Lucas Sanders. 
Fansels! Ek oare telefyzjeprogramma’s freegje Ferry al gau foar rollen 
en presintearklussen.

Earste ôflevering GTST
In natuertalint? Ehm, nee, net ast it him fregest. Hy doart syn earste 
ôfleveringen fan GTST net werom te sjen. Te houterich. Te bot de tekst 
oplêze. It is mar goed dat Lucas in lang libben hat yn de soap, want Ferry 
siet der pas nei twa jier echt lekker yn. Dat kaam ek troch kollega Guido 
Spek (Sjoerd Bouwhuis yn GTST) mei wa’t hy in soad lol makket.

Twadde kâns
Goed, in leuke, positive jonge dus, mar dat hat net altyd sa west. In 
skoftsje sit Ferry yn in gat. In djip gat. Sûnt syn 18de brûkt hy sa no 
en dan drugs, mar dat wurdt hieltyd faker. Hy rekket ferslave oan 
kokaïne en wurdt dêrom ûntslein by Goede Tijden. Uteinlik komt er yn 
in ôfkickklinyk yn Tailân fan syn drugsprobleem ôf. Hy tinkt dat net 
ien noch mei him wurkje wol as er werom komt yn Nederlân, mar dêryn 
krijt er ûngelyk. Hy krijt in twadde kâns fan in hiel soad minsken yn de 

5



6

Twastriid spilet him ôf yn it jier 3018, yn dat jier ferlitte de minsken de 
ierde om harren op oare planeten te fêstigjen. Yn de game bousto oan dyn 
eigen stikje Nij Fryslân. Dyn ûntwikkeling fynt plak op fjouwer ferskillende 
gebieten:

•  Mei de kazernes trainsto militêren om it 
lân te ferdigenjen tsjin fijannen. 

•  De sikehuzen binne nedich om op medysk 
gebiet alderhande problemen foar te wêzen. 

•  Yn de laboratoariums wurdt hurd wurke oan 
nije techniken en oare wittenskiplike saken. 

•  Op de kantoaren sitte de minsken dy’t op ekonomysk 
gebiet dwaande binne mei it foarúthelpen fan Nij Fryslân.

Misjes
Foarútgong bart oan ’e hân fan misjes. In ynfal fan Grinslanners? 
Nije brânstof nedich foar de raketten? In nij firus útbrutsen ûnder 
de befolking? Dyn hurde wurkers soargje derfoar dat in misje 
slagget. It heljen fan misjes leveret dy ûntwikkelingspunten op 
dy’t dyn folk nei in nij level helpe.

Jild fertsjinje
Om alle ûntwikkelingen mooglik te meitsjen hasto fiktyf jild 
nedich. Troch it meitsjen fan Fryske oefeningen kinsto dat jild fer-
tsjinje! De game wit hoefolle oefeningen ast al dien hast en sil dy, 
alle kearen datsto it spilest, oefeningen op dyn nivo sjen litte. Foar 
dyn dosint is it maklik om te sjen hoe goed asto al bist yn Frysk. 
Hellesto nivo 10?

Teams
Yn Twastriid spilest ek nochris tsjin dyn klassegenoaten. Alle dielnimmers 
oan in potsje Twastriid wurde automatysk, heal om heal, yndield yn ien fan 
de twa teams: Sânfriezen en Boskfriezen. Wurde jim de sterkste macht yn Nij 
Fryslân? Of wurdt it de tsjinstanner? Tiid foar Twastriid!

Tekst Stephan B
erger, byld: G

rendel G
am

es

Nije game: To the 
Max

Twastriid Skoallekompetysje

Bisto in útsûnderlik sterke Twastrider? 

Fertsjintwurdigje dyn skoalle op de Twastriid 

Skoallekompetysje! Op 1 maart 2019 sille de bêste 

spilers it tsjin inoar opnimme yn de Blokhúspoarte 

yn Ljouwert. Dyn dosint sil berjocht krije wannear 

en hoe’t de oanmelding yn syn wurk gean sil.

Wurkesto op skoalle by it 

fak Frysk ek mei Searje 36? 

Moai, dan hast fêst de nije 

taalgame Twastriid al stean 

sjoen. Wy fan LinKk 

hawwe de game 

al hielendal 

útspile. Kinne 

wy dy moai alle 

ins en outs 

fertelle…  

IT BOEK – Sex to the Max
It boek fertelt it ferhaal fan de 15-jierrige 
Max. Max is dea. Hy is om it libben kaam 
troch in ûngelok. Koart nei syn dea 
fûnen syn heit en mem allegear saken 
dêr’t er mei dwaande wie. Filmkes op 
syn telefoan, kladsjes op syn buro en 
dokuminten op syn laptop. Dêrút die 
bliken dat Max sykjende wie nei syn 
seksualiteit. Syn heit en mem hawwe 
besletten om in boekje te meitsjen fan 
syn syktocht. Omdat dy sa belangryk 
wie. Net allinnich foar him, mar ek foar 
dy. 

Docht jim skoalle mei oan it projekt ‘To the Max’? Ja? Spannend! 

It projekt bestiet út in floch-searje en in splinternij boek mei 

audioferzje. Seis wiken lang wurkje oan twa ynteressante ferhalen. 

It boek giet oer Max, in 15-jierrige jonge dy’t dwaande is om út de 

kast te kommen. Of dochs net? No ja, hy is der noch net hielendal út.  

To the maX

Omrop Fryslân

Max Wouda

As Max Wouda (15) takom skoaljier in profylwurkstik skriuwe moat, wol 
hy dat dwaan oer seksualiteit. Dat is in ûnderwerp dat him boeit. Mei 
iepen fizier sil hy útsykje hoe’t dat no krekt sit mei hetero’s en homo’s, 
hoe’t seksualiteit troch de tiid en kultueren hinne feroaret en wêrom’t 
safolle minsken it lestich fine om iepen en earlik oer seks te praten. Dêr-
foar docht hy no alfêst ûndersyk, op ferskillende manieren.

De syktocht nei syn eigen seksualiteit is in moai útgongspunt 
foar it PWS, mar de freonen dêr’t Max it leafst mei omgiet 
hawwe muoite mei it gedrach fan Max. Stadichoan wurdt dúdlik dat 
elk syn eigen ferhaal hat. Ferhalen dy’t faak ûnstien binne troch misfer-
stannen omdat mar in bytsje minsken frijút doare te praten oer harren 
seksualiteit. Mar dy misferstannen kinne dramatyske gefolgen hawwe en 
sels libbens ferniele.

Sex to the Max is in boek dat in relaasje hat mei de YouTube 
Vlog-Soap Jennifer to the Max fan Omrop Fryslân. Dit boek is skreaun 
troch Max Wouda sels, foardat hy alles belibbe dat yn Jennifer to the 
Max te sjen is. 

www.afuk.nl

Max Wouda

DE SEARJE – Jennifer 
de Vries to the Max
As Jennifer har buorjonkje Max ûnder 
fertochte omstannichheden yn Berlyn 
stjert beslút se op ûndersyk út te gean. 
Se hâldt alles by yn har floch. Al gau 
komt se derachter dat de freonen fan 
Max in dubieuze rol hân ha yn it drama. 
Jennifer de Vries to the Max is in 
ynteraktive en transmediale floch-soap.

Tekst: M
arrit de Schiffart

Fragmint út it boek:
Net-ferstjoerde brief fan 
Max oan Sylvia

Leave Sylvia,

Soms fyn ik it spitich dat wy al sa lang 
freonen binne. (…) As wy no ferkearing 
krije soenen, soe dat sá logysk wêze dat 
ik it noait mear út doarst te meitsjen. 
Dan soenen wy al hiel fluch trou oan 
elkoar belove, en koenen wy hielendal 
net oare dingen útprobearje mei oaren. 
En dat is wat ik dwaan wol, tink ik, de 
kommende tiid. Gewoan foarsichtich 
dingen útprobearje. Want ik bin fan 
plan om gjin dingen nét te dwaan 
omdat dat eng is of omdat minsken 

sizze dat dat net goed is. (…) 
Witst wat stom is? Dat wy der net iens 
earlik mei elkoar oer prate kinne. Do 
seist hieltyd faker dingen dêr’t ik fan 
baal. Dat ik kieze moat, dat ik yn de 
kast sit en dêr net út doar te kommen. 
Dat ik net wit wat ik mis. En allegear 
fan dy kutopmerkings. Ik hearde dy sels 
faget sizzen. Foaral as Marcel derby is 
seist ditsoart dingen, en dêr baal ik fan. 
Do witst dat ik Marcel in stud fyn. Mar 
ik sit hielendal net yn de kast! Ik wit it 
gewoan noch net, is dat no sa slim? (…) 

Max  
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Scan de QR-
koade en krij 
fia WhatsApp 
berjochtsjes fan 
Jennifer de Vries.



De redens fan pake
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Koart ferhaalKoart ferhaal
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Tekst: Tialda H
oogeveen

De redens fan pakeDe redens fan pake breiden sjaal om de nekke wuolle.

‘Dat gie mar krekt goed,’ seit er. 

En fuort is er wer, it tsjuster yn.

Mei de hân foar de mûle sjoch ik nei it plak dêr’t it skrassende 

lûd ferdwynt. Wêr kaam dy no wei? Ik hie him net 

oankommen heard. As je yn it tsjuster inoar tsjinkomme op it 

iis, dan bliuwe je dochs tegearre? Hy kaam my bekend foar, 

mar wêrfan?

Ik klopje it iis fan myn knibbel en gean wer fierder. Klap kgrr, 

klap kgrr, klap kgrr. Ik bin wer ien mei it lûd, mei de 

beweging. Mei lange slaggen sweef ik oer it iis. 

Ik tocht der noait mear oan. Blokt. Mar no komt it as in film 

yn myn holle nei boppen. De kwalifikaasjewedstriid, de fal, 

de ein fan in dream. Profesjoneel maratonrider wurde, dat 

wie altyd it doel fan my en  
dyn bestie

. Al sûnt 

ús sânde jier trainden wy in pear kear yn ’e wike yn Thialf. 

Tegearre hiene wy yn Eastenryk en Sweden les hân fan de 

bêste leararen. En foarich jier wie it dan safier, wy koene 

meidwaan oan wichtige kwalifikaasjewedstriden foar jong 

talint…

Triennen streame oer myn wangen. Dat komt fêst troch de 

kâlde wyn. In wolk skoot foar de moanne.

In gat sa grut as 
in planeet

. Dy ferrekte fûgels! 

Ik ryd te hurd, kin net mear remje. Noch efkes en ik glyd it 

kâlde, donkere wetter yn. Mar oan ’e râne fan it gat fiel ik in 

grutte, sterke hân yn myn rêch dy’t my by it wek wei triuwt.

‘Jo wer?’ sis ik ferheard.

‘Ja, ik wit alles fan riden yn it tsjuster.’

‘Ik, wat…’ 

It begjint hurd te waaien. Poeiersnie wisket troch de loft. Ik 

wurd dochs wol wat wurch. Hoelang ryd ik al? In oere?

‘Ryd mar achter my oan,’ seit de man, krekt oft er myn 

gedachten lêze kin. ‘Jim binne it net mear wend om bûten te 

riden. Tsjintwurdich ride jim op glêd iis, binnendoar.’

‘Thialf bedoele jo?’

‘Ja, dat ding mei dat dak derop.’

Fuortendaliks bin ik dêr wer. As dy ferrekte knuffel
favorite bist

der mar net west hie. Dan wie

ik net skrokken, dan wie ik net fallen, dan wie ik lykas
dyn bestie

 streekrjocht nei de seleksje riden.  

Yn ’e fierte sjoch ik ljochtsjes. Ljouwert! As wiene wy ien, sa 

ride wy der nei ta. Hoe âld is dizze man eins? Hy is sa sterk 

as in buffel. 

‘De finish, we binne der,’ seit er dan.

‘Wat bedoele jo, de finish?’

‘Dit is de Bonkefeart!’ De man bynt syn redens ôf en docht 

dêrnei syn skuon út. ‘Nim dizze mar mei nei it Frysk 

Museum.’

Ik gryp nei myn rêchtas. 

‘Ik ha deselden, fan myn…’ De tas is leech.

‘Wachtsje, hoe hjitte jo eins?’

‘Ik hjit
namme fan dyn pake

’. ‘Sis my datsto wer reedriden 

giest.’

En fuort is er, weiwurden yn de tsjustere mist.

‘Dat sis ik ta, pake,’ mompelje ik.

 

Mei de redens yn ’e rêchtas rin ik nei it museum ta. Ik pak 

myn mobyl. ‘Hee,
namme bestie

. Hasto nocht om 

moarn mei my nei Thialf te gean?’

‘Sjoch, dit binne de redens fan dyn oerpake 
namme pake

.’ Heit hâldt twa houten redens 

yn syn hannen. ‘Op ’e tafel lizze de twa learen skuon 

dêr’t hy dizze houtsjes ûnder bûn. Hy hat der de 

Alvestêdetocht mei riden yn 1940.’

Sûnder wat te sizzen pak ik de redens fêst. ‘Net te 

leauwen dat se dêr eartiids sokke tochten mei ride 

koene,’ mompelje ik. ‘Ik bedoel, no ha se klapredens. En 

wy ha termoklean, eartiids stoppen se kranten ûnder de 

klean.’

‘Us pake 
namme pake

wie boeresoan,’ seit 

mem. ‘Yn it winterskoft gie er alle middeis te riden. Dy 

man wie in sterke buffel! Altyd bûtendoar wurkje, altyd 

bealgje.’

‘Mar wêrom binne dy redens noch net yn it Frysk 

Museum yn Ljouwert?’ wol ik witte.

Se sykhellet mei de eagen ticht. ‘Wy kinne de dyk net 

mear út, it KNMI jout koade read foar izel en letter 

miskien in sniestoarm.’

‘Hoe moat dat no?’ freegje ik. ‘Moarn iepenet kening 

Willem Alexander dy eksposysje oer de Alvestêdetocht 

fan 1940.’

‘Moarnier betiid dan mar?’ freget heit.

Mem skodhollet. ‘Us 

dyn namme

 bringt se 

op redens.’

Ik wurd 
dyn moaiste kleur

. ‘Ik ha dochs sein dat ik 

nea wer ride soe?’

‘Do begrypst dat dit te belangryk is om koppich te 

bliuwen,  
dyn namme

. Do kinst by 
favorite topsporter

. bliuwe te sliepen. Dy hat  
dyn lekkerste iten

foar dy klear. Hjir is dyn rêchsek.’

Lilk doch ik foar it earst sûnt twa jier myn redens wer 

oan. Tsjin ús mem kin ik net op. Dit is echt myn lêste 

kear op redens, sis ik mysels ta.

It iis glânzget glêd as in swarte spegel. De tocht fan 
dyn wenplak

 nei Ljouwert is  
lêste twa sifers fan dyn telefoannûmer

 kilometer. Dat moat wol 

slagje. De lêste strielen fan de sinne skine hast 

horizontaal oer it beferzen wetter. Ik glydzje der 

oerhinne as hie ik it juster noch dien. De iene nei de oare 

foet skoot ûnder myn liif nei foaren. Klap kgrr, klap kgrr, 

klap kgrr. Op it ritme fan
favorite ferske

ryd ik fierder. Wat ha ik 

dit mist. Nee, dat mei ik net tinke. Reedriden is in 

ôfsletten haadstik. Hjoed noch, foar ús mem, foar ús 

pake, foar de kening. En dan nea wer.

Klap kgrr, klap kgrr, klap kgrr. De sinne wurdt oranje, de 

sinne wurdt read, de sinne is fuort. De moanne skynt my 

by. De grutte skuor yn it iis sjoch ik net. Myn reed bliuwt 

deryn hingjen, ik stroffelje, mar krekt foardat ik fal pakt 

in sterke hân my by de earm.

Neist my rydt in man mei in blau petsje op, houtsjes 

ûnder de reedriderskuon, in kolbert en koltrui oan en in 

Folje earst de fakjes yn en lês dêrnei dyn supereigen ferhaal. Tip: doch 

dat mei potlead, dan kin dyn freon(dinne) it letter ek nochris ynfolje.



10

Tekst: N
ynke A

ndree, byld H
ans Pietersm

a
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180 graden draaie
‘Sjochsto my? Ik dy wol, hear!’ Typysk 
foar dizze stienûle is dat hy syn kop hast 
180 graden nei links en rjochts draaie 
kin. Sa hâldt er alles stilwei yn ’e gaten. 
Mear leare oer ûlen? Jou dy op foar de 
jongereinaktiviteit ûleballen plúzje by It 
Fryske Gea. Tsjek www.itfryskegea.nl/
uilenballen-pluizen. 

Wûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân



Shorttrack: 
faasje, spanning 
en sensaasje
Shorttrack is spektakulêr om te sjen, mar nóch moaier om te dwaan. 

Teminsten dat fynt Anne Floor Otter (16) út It Hearrenfean. 

‘Het geeft een kick om hangend in de bochten zo hard mogelijk 

te gaan en het is écht gaaf om tegen anderen te racen.’

Shorttrack: 
faasje, spanning 
en sensaasje

Leare fan 
YouTube

Hat Anne Floor ek in foarbyld? ‘Ik vind 
de Koreaanse rijdsters Choi Min-jeong 
en Shim Suk-Hee heel gaaf schaatsen. 
Zij kunnen eigenlijk elke afstand goed. 
Choi is olympisch kampioen op de 
1500 meter en zij won vorig jaar ook 
het wereldbekerklassement op deze 
afstand.’ As Anne Floor har ferfeelt 
sjocht se nei wedstriden op YouTube. 
‘Mooi om de tactiek en inhaalacties van 
andere rijders te zien.’

In protte tiid om har te ferfelen 
hat Anne Floor net, want har 
aginda sit behoarlik fol mei iis-, 
fyts- en krêfttrainingen. ‘We doen 
ook één keer per week ijshockey. 

Dat is goed voor het starten en het 
snel overstappen in de bochten. Om 

technisch beter te worden doen we 
Corner Belt training.’ Dêrby hinget 

Anna Floor skeef yn in bân om sa de 
reedriidtechnyk nei te dwaan. Se 

oefenet dan – sis mar – drûch. 

Skoalle foar 
topsporters

Neist al dat sporten docht Anne Floor 
ek noch 5 vwo. Se folget har lessen op in 
spesjale skoalle foar topsporters. ‘Ik zit 
op OSG Sevenwolden TAN.’ TAN stiet 
foar TAlentencollege Noord. Learlingen 
wurkje selsstannich en wurde begelaat 
troch in persoanlike stúdzjecoach. 
Anne Floor kin har skoalprogramma 

oanpasse oan shorttracktrainingen of 
–wedstriden. 

Neist har eigen sportkarriêre wurket 
Anne Floor ek oan de sportkarriêre 
fan jonge bern. ‘Op vrijdagavond geef 
ik schaatsles aan kinderen. Dat vind ik 
leuk om te doen. Het is mooi om te zien 
dat ze beter worden met het ‘diep zitten’ 
en stabieler op de ijzers staan.’

Oan in nije shorttrackgeneraasje wurdt 
wurke dus. Mar hoe sjocht Anne Floor 
har eigen takomst? ‘Ik weet dat ik 
me nog moet verbeteren: mijn start, 
acceleratie, tactiek en inhaalacties 
kunnen allemaal nog beter.’ It WK 
Shorttrack wurdt yn 2021 yn Rotterdam 
organisearre. Dochst dêr oan mei? 
‘Nederland heeft veel opkomende 
shorttrackers, waaronder ikzelf. Ik heb 
heel veel goede concurrentie, maar wie 
weet?’ Wy wachtsje it ôf en bliuwe Anne 
Floor folgjen! 

Anne Floor is grut wurden mei short-
track. Har heit Jeroen Otter die 
sels jierrenlang oan shorttrack op 
ynternasjonaal nivo en is no bûnscoach 
fan it Nederlânsk shorttrackteam. Hy 
traint en coacht wrâld toppers lykas 
Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting. 

‘Ik was volgens mij 4 jaar toen ik voor 
het eerst op van die schaatsen met 
twee ijzers stond’, vertelt Anne Floor. 
‘Daarna ben ik op Jeugdschaatsen 
gegaan.’ Doe’t har heit coach waard yn 
Kanada ferhuze de hiele húshâlding 
mei him mei. ‘Daar heb ik een beetje 
geijshockeyd en op mijn achtste kreeg ik 
mijn eerste shorttrackschaatsen. Samen 
met mijn vriendinnen ging ik vaak naar 
de ijsbaan.’ Werom yn Nederlân waard 
Anne Floor lid fan Shorttrack Club 
Thialf (SCT).

Superspannend
Fûn Anne Floor shorttrack gelyk in 
leuke sport? ‘De trainingen waren 
altijd heel gezellig en dat vond ik ook 
leuk om te doen, maar ik wilde eerst 
eigenlijk helemaal niet meedoen aan 
wedstrijden. Ik vond dat allemaal veel 
te spannend.’ Uteinlik koe har heit har 
dochs oertsjûgje. ‘Hij zei ‘ je moet het 
gewoon één keertje doen’ en dat deed ik. 
Volgens mij werd ik ook nog eerste, toen 
vond ik het helemaal leuk.’

Neist shorttrack siet Anne Floor ek op 
turnjen en hockey. ‘Dat heb ik tot de 

middelbare school alle drie 
gedaan. 

Eerst stopte ik met hockey en later 
ook met turnen.’ Se is wol bliid dat 
se op turnjen sitten hat. ‘Vanwege de 
flexibiliteit. Daarnaast heb ik dankzij 
het turnen een sterke rug.’

Taktyk
Shorttrack fûn Anne Floor it alderleukst. 
Neist it winnen, dat se noch altyd graach 
docht, fynt se ek it taktysk reedriden 
leuk om te dwaan. ‘Het is gaaf als je 
van tevoren in je hoofd hebt wat je wilt 
gaan doen en dat dit dan goed uitpakt.’ 
De 1500 meter is har favorite ôfstân. 
‘Het is de meest tactische afstand. Je 
racet tegen meerdere rijders en iedereen 
heeft een eigen plan. Je kunt vaak veel 
inhalen en dat maakt het zo mooi. Op 
de 500 meter weet je dat iedereen gelijk 
gaat sprinten. Dan moet je hopen op een 
goede start, zodat je goed meekomt. Bij 
die afstand moet je misschien ook wat 
meer geluk hebben. Op de 1500 meter 
heb je zelf meer invloed op het verloop 
van de race.’

Sjoch foar mear ynformaasje oer 

shorttrack op: www.schaatsen.nl/

shorttrack.

Anne Floor
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Miskien hast it wol op it 
nijs foarbykommen sjoen. 
In grutte brân hat dielen 
fan Californië fernield. 
Sa ek it hûs fan celebrity-
stel Miley Cyrus en Liam 
Hemsworth yn Malibu. Liam 
skreau op Instagram dat hy 
it ferskriklik fynt wat der 
bard is. Hy wol syn mienskip 
graach helpe. Dêrom hawwe 
hy en Miley 500.000 dollar 
donearre. Dat jild kin brûkt 
wurde om de buert wer op te 
bouwen. 

Bisto hielendal wei fan Cole Sprouse yn Riverdale? Goed nijs: ynkoarten is de 
akteur te sjen yn de nije film Five Feet Apart! Dy giet oer Wil (Cole Sprouse) en 
Stella (Haley Lu Richardson). Se binne beide slim siik en meie inoar dêrom net 
oanreitsje. Troch de sykte moatte se altyd 1,5 meter (five feet) by elkoar wei 
bliuwe. De twa pasjinten wurde bêste freonen en eefkes letter sels fereale op 
elkoar. Lekker handich! Moatst noch wol eefkes wachtsje op dit romantyske 
drama. De film is pas yn maart yn ’e bioskoop.
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Noch in Riverdale-
stelt sje! Lili Reinhart 
en Cole Sprouse wiene 
al fereale wurden op de 
set fan de searje, mar 
Camila Mendes, dy’t 
Veronica Lodge spi  let, 
hat ek in meispiler oan 
’e heak slein. Nimmen 
oars as Charles Melton 
a.k.a. Reggie Mantle. 
Fans hawwe Camila en 
Charles tegearre sjoen 
by de bioskoop. Nef-
fens de fans sieten de 
twa tútsjend yn ’e seal. 
Romantysk!

PS Camila en Char-
les, wêr docht ús dat 
oan tinken?

To All The Boys I Loved Before wie in 
daverjend sukses. Al gau nei’t de film 
útkaam, fregen fans om in ferfolch. En it 
liket derop dat dat der komt! Haadrolspylster 
Lana Condor fertelde yn in ynterview dat 
de kâns grut is dat der in nije film komt. 
Wannear’t it ferfolch pland is, is noch net 
bekend. Lana Condor en Noah Centineo, 
de oare haadrolspiler, krigen in soad rollen 
oanbean nei de populêre film en moatte noch 
in gatsje fine yn harren aginda. 

Fans fan girlgroup Little Mix seagen der al moannen 
nei út: it nije album. It wie noch in ferrassing hoe’t 
it album hjitte soe, mar de namme is LM5 wurden. 
In namme dy’t by de fans sels weikaam. De fans 
neamden it album al skoften LM5, omdat it it 
fiifde album fan Little Mix wêze soe. Jesy, Jade, 
Perrie en Leigh-Anne hawwe harren album no ek 
echt sa neamd. De fammen litte op it album in 
folwoeksener lûd hearre. Op de plaat steane 
mar leafst achttjin gloednije popnûmers.

Vlogster Monica Geuze hat in filmrol te 
pakken! Se sil de frou fan in fuotballer spylje 
yn de film Wat is dan liefde? Dy rol is har op it 
liif skreaun, want yn it echt is se ek tegearre 
mei in fuotballer: Lars Veldwijk, spiler fan 
Sparta Rotterdam. It is trouwens net de 
earste film foar La Geuze. Earder spile se al in 
roltsje yn Renesse.

Monica Geuze op wite doek Cam
ila M

end
es is fereale!

Cole Sprouse yn nije film

Nij album foar Little MixMiskien in ferfolch op TATBILB

Linkke sidenLinkke siden



Popnûmer
SjONG is it Frysktalige sjongfestival 
foar jongeren fan 12 oant en mei 18 
jier. By SjONG skriuwst in Frysktalige 
tekst op in besteande hit. Dêrmei dochst 
audysje, mei 'live'-begelieding of mei in 
karaokebân.

Eigen fideoclip
Foar de audysjes giest nei de studio’s fan 
ROC Friese Poort. Dêr wurdt troch de 
technisy in hiele fette fideoclip makke 
fan dyn optreden. Sjueryleden Janneke 
Brakels en Raynaud Ritsma jouwe dy tips 

en trúks en beslute nei de audysjedagen 
hokker talinten troch meie nei de grutte 
finale. 

Finale Neushoorn
Sitsto by de lucky finalisten? Dan meisto 
dyn nûmer oer it fuotljocht bringe yn in 
folle seal fan Neushoorn. Neushoorn 
yn Ljouwert is it fetste poppoadium fan 
Fryslân en dêr optrede is in grut feest. 
De sjuery is noch net bekend, mar by de 
foarige edysje wiene Elske de Wall, Piter 
Wilkens en Tet Rozendal de sjueryleden. 
Net de earste de bêsten…

‘Ik fûn it boppe-al hiel leuk om mei te 
dwaan oan SjONG. Dêrneist haw ik der 
ek nochris in hiel soad fan leard. Fansels 
wie ik hiel senuweftich fan tefoaren, 
mar wy waarden hiel entûsjast opfongen 
en dêr waard it in stik minder dreech 
fan. As dielnimmer krigest feedback 
fan de sjuery en de organisaasje oer 
watst goed dochst en wat better kin. 
SjONG is in goed poadium om te learen. 
Ast dy opjoust foar SjONG moatst net 
fuortendaliks oan it winnen fan de 
kompetysje tinke. Allinnich audysje 
dwaan is al fantastysk, dêr krigest al hiel 
wat moais foar werom. Sa wurdt der in 
profesjonele clip opnaam fan it optreden. 
Dat wie ien fan de belangrykste redenen 
dat ik meidie oan SjONG. Sa’n fideoclip 
bliuwt en kinst meinimme ast fierder 
wolst yn it sjongen. Fansels is in audysje 
ekstra spannend as der ek noch in 
fideoclip fan makke wurdt, mar achter 
de skermen is de sfear relaxed, wurdst 
gerêststeld en krigest tips. 

Ik fûn it optreden by Omrop Fryslân, 
dat wy as finalisten krigen, ek net wei. 
Dat is in kâns dy’tst net sa fluch wer 
krigest. De finales wiene ek altyd hiel 
gesellich. Mei alle finalisten komst 
in dei byinoar, learst inoar kennen 
en dielst in muzikaal aventoer. Hiel 
gesellich! Foar de finale krigest noch de 
lêste tips en trúks sadatst de puntsjes 
op de ‘i’ sette kinst. Dy tips holpen my 
om de finale sûnder al tefolle spanning 
temjitte te gean. Trochdat wy mei alle 
finalisten de finale iepenen mei in fet 
iepeningsnûmer, waard ik noch frijer op 
it poadium. Lekker mei-inoar sjonge!   

Ast de kâns krigest om mei te dwaan oan 
SjONG, moatst dat fuort dwaan. It is foar 
jonge muzikanten in goed learmomint. 
En al hellest de finale net, bist wer in 
ûnderfining riker. As slachrjemme op 
de taart krigest ek noch 
in eigen fideoclip op 
YouTube. SjONG 
is in kâns dy’tst 
gripe moatst!’     

wat foar dy?

Hasto muzikaal talint? Kinsto 

sjonge? Gitaar spylje? Of hasto 

in band? Dan binne wy op syk 

nei dy! De Voice fan Fryslân 

SjONG komt der wer oan. 

Meidwaan oan SjONG is ien 

grut aventoer. Stel dy foar: in 

profesjonele fideoclip, muzikale 

help fan bekende artysten, in 

VIP workshopjûn, optrede op it 

coolste poadium fan Fryslân… 

SjONG hat it allegearre. 

Rixt Rypma hat mar leafst trije kear meidien oan 

SjONG, de lêste kear wûn se ek in priis. Wy fregen 

har as âld-dielnimmer wat se fan SjONG fûn. 

Ald-finalist Rixt Rypma oer SjONG

Opjaan foar de nije edysje fan SjONG 

kin tusken 1 jannewaris en 1 maart 

2019. De audysjes fine plak yn april en 

de finale is yn juny. Sjoch foar mear 

ynformaasje op www.sjong.nl. 
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Digitaal
instagram, snapchat,  
facetime of skype,
wa chat mei wa
en wêr is de hype.

twitter en bloggers,

fortnite of tiktok,
yn ‘e break gau in bite.

‘k wol alles byfytse, 
fan grut nei it lytse.
direkt alles lêze,
(kin belangryk wêze).

allinnich mei mem 
sms of app ik altyd.
gewoan yn it frysk, 
al is ut don fonetysk:

Remco Kuiper
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Sels op it gebiet fan iten binne der trends. Kombucha is nij op 

de list fan superdranken. Kombucha wurdt makke fan swarte 

of griene tee en wetter, apeljittik (appelazijn), sûker en in 

kombucha-swam. In kombucha-swam? Ja, do lêst it goed. Dy 

swam produsearret allegearre goede stoffen yn de tee, sa as 

fitamine B en C. Kombucha 

is hiel sûn, mar hat wol wat 

in soerich smaakje. Doarsto 

it oan?

Bullet journaling

Yn hokjes tinke

Bysûnder drankje

Foar dizze challenge kinst fan alles brûke. Make-up, 
lym, klean, farve, neam mar op! It iennichste watst 
dwaan moatst, is fan al dy materialen sa’n soad 
mooglik laachjes meitsje. Bygelyks hûndert laachjes 
neillak smarre of hûndert T-shirts oanlûke. Watst 
der ek foar nedich hast, is in soad tiid én geduld. 
Challenge accepted? Sukses! 
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Rútsjes binne wer hielendal hip! Miskien hast de film 

Clueless út de jierren 90 wolris sjoen. Dêryn hat 

haadrolspylster Cher in ikoanysk giel mantelpakje 

mei rútsjes oan. Datselde patroantsje sjochst no wer 

werom op de catwalks. En dus aanst ek yn ’e winkels. 

Hellesto de rútsjes/hokjes ek wer út ’e kast? 

Tip! Wa wit hat jim heit/mem ek noch ‘âlde’ rútsjes yn 

’e kast hingjen…

100 layers challenge

Meisto graach sjonge, mar hast eins net echt in gouden kieltsje? Mei TikTok kinst sabeare sjonge. Sykje dyn favorite ferske, set de kamera oan en playback mei! It aardige fan dizze app is datst it resultaat mei dyn freonen diele kinst. Do kinst in filmke fan 15 sekonden meitsje en dat fuortendaliks nei dyn maten 
stjoere!

TikTok

Fynsto in gewoane aginda mar saai? Dan is in 

bullet journal miskien wol wat foar dy. Dat is in 

aginda, notysjeboek, to-do-list, planner en dei-

boek yn ien. De boekjes binne oerwaaid út 

Amearika, dêr’t it in raazje ûnder kreativelingen 

is. Wat hast nedich? Allinnich in notysjeboekje en 

in pinne. Dêrmei kinst al in eigen bullet journal 

meitsje. Mar kinst fansels ek útpakke mei 

bygelyks washi-tape, stikkers of foto’s. 
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Instagram pakt ‘neppers’ oan
Instagram giet op jacht nei nepfolgers, nepreaksjes en neplikes. Net-autentike 
aktiviteiten wurde tenei ferwidere fan it platfoarm. Der wurdt in soad misbrûk 
makke fan de macht fan Insta. Nim no it ferhaal fan sjonger Dotan. Hy kaam yn april 
yn opspraak omdat er syn populariteit in boost jûn hie troch nepakkounts te brûken. 
Mei de nepakkounts pleatsen hy en syn team positive berjochten en likes ûnder syn 

eigen berjochten om sa syn online berik te fergrutsjen. En fansels syn imago op te poetsen. Dotan is 
dêryn net de iennige. It is ommers hiel maklik om nepfolgers te krijen. Dêr wol Insta no in ein oan meitsje.   

Harry Potter game op kommendewei
De makker fan Pokémon Go komt begjin 2019 mei in nije smartphone 
game: Harry Potter: Wizards Unite. De megapopulêre Harry Potter 
boeken (en films) foarmje de basis fan it spul. It is noch net dúdlik 
hoe’t de game der presys út komt te sjen. Wol is bekend dat Wizards 
Unite yn de basis liket op Pokémon Go, de hitgame út 2016. Sa 
moatte spilers nei bûten ta om de echte wrâld te ferkennen. Mei de 
smartphone sjogge se in firtuele laach oer de wurklikheid. Neffens de makkers kinne spilers yn it spul op 
syk gean nei mysterieuze foarwerpen, toverspreuken leare en ikoanyske personaazjes tsjin it liif rinne.  

Nije emoji’s foar iPhone en iPad 
De emoji fan in rôle wc-papier… dêr hiene wy no altyd al ferlet fan. Goed 
nijs, dy is der no. By in update fan iOS yn novimber ferskynden der nije 
emoji’s. It giet foaral om nije hierstilen, bisten en iten. Sa binne der no 
smileys mei read, griis en kroljend hier en mei in keale holle. Dêrneist 
binne der superhelden en in pear nije bisten by kommen, wêrûnder in pau, 
das, swan, lama en kangeroe. Ek binne der no figuerkes fan in koffer, biezem, wc-papier en in skateboerd.         

Jachtseizoen-app: net sels lifte    
Sjochsto nei de online searje Jachtseizoen? It is betocht troch de jonges 
fan it YouTube-kanaal StukTV en hiel populêr. Alle wiken sjogge der 
miljoenen minsken nei. Yn de fideo’s moatte bekende Nederlanners 
flechtsje en soargje dat se binnen fjouwer oeren net pakt wurde troch 
Giel, Thomas en Stefan. By de searje heart ek in app. Dêrmei kinst it spul 
sels spylje. Dy app is ek hiel populêr. Soms geane bern by it spyljen fan it 

spul liften, krekt sa as yn 'e searje. Dat is neffens Thomas fan StukTV net de bedoeling. Hy seit dat liften 
gefaarlik wêze kin en riedt oan om gewoan de fyts te pakken of in bekende te freegjen.

Opteartelefoans
It is de grutste opkommende trend yn telefoanlân: de mobyl dy'tst opteare 
kinst. Samsung, Huawei, Lenovo én LG presintearje ynkoarten in smartphone 
dy’tst iepenklappe kinst as in boek. Hartstikke handich sa’n telefoan en 
tablet yn ien, mar oft it no echt in must have is? De technyk fan fleksibele 
skermen stiet noch yn ’e berneskuon, dat is wol dúdlik. Der sil noch hiel wat 

ferbettere wurde moatte wol it in goed rinnend artikel wurde. Wat de mearwearde dan wol is? Neffens 
Samsung kinst op dizze telefoan/tablet trije apps tagelyk iepenje. Wat fynst? Ha wy dêr ferlet fan? Of is it 
gewoan in trúkje fan de fabrikanten om de winst op te krikken no’t de ferkeap fan smartphones heakket? 


