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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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folgje LinKk magazine online
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YNHâldYNHâld
Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Ynterview Rick Douwsma
Hy is mear as it ‘broerke fan’

Bistjes op dyn telefoan
Der sitte 17.000 baktearjes op dyn mobyl

De wolf is werom 
Jeeeej of neeee?

Krúsbestowing
Koart ferhaal

Wûnderlik Fryslân
Opfallende fjochtersbaas

Hânbalster Marsha 
Sy giet foar it heechst helbere

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Understboppe
Bisten dy’t de wrâld op ’e kop besjogge

SA2019
De nijste gadgets en hypes

Poëzij
Rôze bananen

F-terside
Oer games, ynternet en tech

HOI!
Noch eefkes en dan begjint 
de maitiid. Lêsten fûn ik in 
quote oer de maitiid dêr’t ik 
my wol yn fine koe. Want in 
feestje, dat is it, dy maitiid. 

Wat is it altyd wer in 
wûnder hoe’t alles 
oplibbet en de fûgels begjinne te fluitsjen. Wy hoopje datsto 
ek oplibbest fan dizze splinternije LinKk, want wy hawwe 
besocht om fan dit blêd ek wer in feestje te meitsjen. Ek 
in floara en fauna feestje, want it tema fan dizze LinKk is 
‘Bisten en Natuer’. 

Lês oer bisten dy’t de wrâld (hast) altyd ûnderstboppe 
belibje, grizelje ast te witten komst hoefolle bistjes der op 

dyn telefoan libje en tsjek oftst ek ekstra oplette moatst yn ’e natuer 
no’t de wolf werom is. Genôch lês- en lesfoer dus, in protte lês- en 
leswille! 
 
Hoi!
Marrit de Schiffart

PS Moetsje ek dj Rick Douwsma (ja, it broerke fan!).
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Moaiste natuergebiet
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1. It Nederlânske Waadgebiet

2. De Veluwe

3. Nationaal Park Hollandse Duinen

4. Nationaal Park Oosterschelde

5. NL Delta Biesbosch - Haringvliet

In skoftke lyn koene alle Nederlanners stimme op harren 

moaiste natuergebiet. De útslach waard bekendmakke yn De 

Wereld Draait Door. En fansels, it moaiste natuergebiet fan 

Nederlân leit foar in grut part yn Fryslân. Dit is de top 5.   Hey do,
lekker 
dwaande,
gean sa 
troch.

Hey do,
lekker 
dwaande,
gean sa 
troch.

Hasto ‘m al hingjen sjoen by 

dy op skoalle? De megafette 

poster fan SjONG? Asto 

muzikaal bist, meist dit 

aventoer net misse. As 

dielnimmer oan SjONG 

krijst in profesjonele 
fideoclip, muzikale help 

fan bekende artysten, in 

VIP workshopjûn en - ast 

yn ’e finale komst – in 
optreden op it coolste 
poadium fan Fryslân: 
Neushoorn yn Ljouwert! 

 
SjONG is it Frysktalige 

sjongfestival foar jongeren tusken 12 en 18 jier. By 

SjONG skriuwst in Frysktalige tekst op in besteande 

hit. Dêrmei dochst audysje, mei live begelieding fan dyn 

eigen band of op in karaokebân. Doch mei en sjong 

along! Opjaan kin oant 10 maart.

Mear ynformaasje kinst opfreegje by dyn dosint Frysk 

of muzyk. Sjoch ek op www.sjong.nl en folgje SjONG op 

Insta, Facebook of Twitter.
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Do makkest in filmke foar dyn profylwurkstik, 
pleatst ’m op YouTube en dêrnei berikst mear as 
175.000 sjoggers en krijst mear as 500 reaksjes 
fan jongeren út ’e hiele wrâld. Dat oerkaam 
Hester Douma (17) út Tytsjerk. 

De koarte film ‘Lucy’ giet oer LGBT-problematyk 
(Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender). Foaral 
minsken út Amearika en Yndia dielden de film. 
Dat it safolle reaksjes oproppe soe, hie Hester 
sels ek net tocht.   
De film giet oer Lucy, dy't fereale wurdt op it 
famke Grace. Lucy har mem is it dêr hielendal 
net mei iens. En dus is it foar Grace ûnfeilich om 
harsels te wêzen yn har eigen omjouwing. 

Oan ’e ein fan de film stelt Hester de fraach: 
What's your story? In soad minsken reagearje op 
dy fraach troch har eigen ferhaal te fertellen. 

LGBt-film fan 
Hester giet viral 

Doch mei oan SjONG
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is mear as ‘it 
broerke fan’

Kensto Rick Douwsma? 

Ja krekt! It broerke fan Tim. 

Mar Rick is mear as allinnich 

it ‘broerke fan’. Hy timmeret 

nammentlik flink oan ’e 

dyk as dj en fotomodel. 

Backpacke Down Under
En dat is net syn iennige dream. ‘Australië,’ laket Rick. ‘Sjen oft 
ik Down Under ek as dj oan ’e slach kin. Wa wit pak ik ynkoarten 
wol myn tas om te backpacken troch Australië. Ik hoech allinnich 
myn USB-stickje en in koptelefoan mar mei te nimmen. Mear ha 
ik net nedich.’

Groupies en fotoshoots
Rick is sa no en dan ek noch aktyf as fotomodel. En hy falt yn ’e 
smaak by de froulju. ‘Falt mei hear,’ fynt er sels. ‘It is echt net sa 
dat der famkes foar myn doar lizze om’t ik wat bekender wurd. 
Ik ha ek noch gjin groupies dy’t nei in optreden of shoot achter 
my oanrinne om hantekeningen. Dat hoecht fan my ek net.’

Fuotbal
Yn in priveejet nei Ibiza, optrede yn Sina en fotoshoots as model; 
wa't it listje sa trochlêst, soe tinke dat Rick mei beide fuotten 
boppe de grûn sweeft. Mar neat is minder wier. Sa fuotballet 
Rick bygelyks noch gewoan by syn klup yn Bakkefean. Alle 
sneintemiddeis stiet er op it fjild. No ja, alle sneintemiddeis… 
‘As ik sneontenachts draaid ha, is it wolris dreech om sneins út 
bêd te kommen,’ gniist er. ‘Dan bin ik net op myn bêst yn it fjild. 
Mar dêr giet it my ek net om. Ik fyn it gewoan supergesellich om 
myn maten wer te sjen. Ik wol graach de wrâld sjen, mar echt 
thúskomme doch ik noch altyd yn Fryslân.’

Twa drippen wetter 
Se lykje as twa drippen wetter opinoar, de bruorren 
Tim en Rick Douwsma. Krekt as syn broer gie 
Rick ek nei de teäterskoalle. ‘Ik woe altyd graach 
yn films of searjes spylje. Benammen kamera 
aktearjen spruts my oan. Mar stadichoan ha ik 
myn eigen paad socht. Ik fûn muzyk leuker as 
aktearjen.’ 

Yn in priveejet nei Ibiza
Mei klassegenoaten begjint er in eigen bandsje. En 
ek muzyk draaie fynt er prachtich. ‘Ferline jier bin ik 
dêr wer mei begûn. En ik krij leuke boekingen binnen,’ laket 
er. Sa mocht Rick ferline jier optrede as dj op in lúkse jacht. 
‘Tegearre mei Tim fleach ik yn in eigen priveejet nei Ibiza, 
dêr't it skip lei. Middeis ha ik draaid en jûns giene wy nei in 
hippe danceclub, dêr't Armin van Buuren draaide. Ik mocht 
sels eefkes mei him prate fan tefoaren.’

Mainstage op TomorrowLand
Sa no en dan geane Rick en Tim noch tegearre op paad. 
Dan moat Tim earst sjonge en dêrnei draait Rick. Mar 
meastal giet er allinnich. ‘Myn dream is om nochris op in 
megadancefestival te stean, lykas Tomorrowland. Om dêr 
mainstage as dj it festival ôf te sluten, dat soe echt fantastysk 
wêze.’

4 5

Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: M
arcel K

och

Leeftiid : 27 jier
Wenplak : Grins
Oplieding : teäterskoalleDream : optrede op   TomorrowlandIdoal : dj Martin GarrixInstagram :  rickdouwsma

Rick 
Douwsma
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Tekst: M
arrit de Schiffart

Bistjes op 
dyn telefoan 2018 wie it jier fan de wolf. Foar it earst yn 150 jier binne der twa wyfkes yn it lân. As dêr 

in mantsje by komt, kinne der dit jier noch jonge wolven wêze en dan is de wolf offisjeel 

werom as wyld bist yn Nederlân. De ien seit ‘jeeeej’, mar de oar ropt ‘neeee’. Hoe sit dat?

7

Tip! Griist dyn telefoan dy oan nei it lêzen fan dit artikel? Meitsje dyn 
telefoan skjin. Echt goed skjinmeitsje dochst net mei alkohol, want dat is 
net goed foar it skerm. Better is it om in mikrofezeldoek te brûken. Do witst 
wol, fan dy doekjes dy’t ek brûkt wurde om brillen mei skjin te meitsjen. 

Yn ’e loft, op dyn liif, yn dyn iten, oeral kinst hiele lytse skepseltsjes fine. Ba, 
tinkst miskien. Wat dogge dy bistjes oeral? Dy bistjes binne eins gjin bistjes, 
mar baktearjes. Omdat wy de mobile telefoan de hiele dei troch brûke, sitte 
dêr echt megafolle baktearjes op. Dyn telefoan is dus smoarger as datst tinkst. 

Fia de hannen
Dyn hannen binne de grutste boarne fan baktearjes. Wy tsjekke ús telefoan 
sa’n 50 kear op in dei. Der binne dus in soad mominten wêrop’t baktearjes 
harren ferspriede kinne op de smartphone. En dan hawwe wy it der noch net 
iens oer dat in soad minsken de telefoan nei in besite oan de wc wer beetpakke 
sûnder hannen te waskjen...  
 

Siik wurde
Undersikers fan in Amerikaanske universiteit ûndersochten hoefolle bak-
tearjes der op in smartphone sitte. It binne der gemiddeld 17.000! Dochs 
hoechst dy gjin soargen te meitsjen: de baktearjes fan dyn hûd binne net 
baktearjes dêr’tst siik fan wurde kinst. Dyn ôfwarsysteem kin de baktearjes 
op dyn telefoan meastal prima oan. 

De smartphone op it húske brûke is net in hiel goed idee. Ast de wc trochspielst, 
kinne der ek baktearjes op oare plakken terjochte komme, ynklusyf dyn 
telefoan. En dêr giesto dan wer lekker op sitten te swipen, wylst fan dy 
baktearjes wol siik wurde kinst. De kâns is noch hieltyd lyts, mar dochs… 
Hiel belangryk: bliuw dyn hannen waskjen. Dat is it bêste.

De wolf is werom: 
Jeeeej of neeee?

Tekst: A
tsje de V

ries

Neeee!
Wa? De boeren

Wêrom? Om’t wolven skiep ite.
Skiep binne 1% fan it menu fan de 
wolf, harten binne topfavoryt. We 
hearre wolris yn it nijs dat wolven 
skiep deabite, mar dat binne de wolven 
dy’t ûnderweis binne nei in grutter 
natuergebiet. Boppedat deadzje hû-
nen mear skiep, mar stiet dat net 
yn ’e krante. De boeren krije no in 
fergoeding as fee fermoarde is troch 
in wolf. Mar boeren wolle mear: guon 
wolle dat der wer op wolven jage wurde 
mei. Dat mei no net, want de wolf is 
sûnt 1982 in beskerme bist. Doe wiene 
de wolven yn Europa hast útstoarn. 

Jeeeej!
Wa? De wolf

Wêrom? Omdat Nederlân it lêste lân 
fan Europa is wêr’t se weromkomme (yn 
1869 waard de lêste wolf yn Nederlân 
deasketten). En it iten is hjir goed, op 
de Veluwe is genôch wyld. En boppedat, 
de wolf is net mear siik. Yn 1869 hiene 
wolven hûnsdûmens (hondsdolheid) en 
ferwûnen se minsken dy’t letter oan 
dy slimme sykte ferstoaren. No 
komt hûnsdûmens net mear foar 
ûnder Europeeske wolven. Dat, 
plus dat wolven écht it leafst safier 
mooglik by minsken weibliuwe, makket 
dat se foar ús net gefaarlik binne.

Jeeeej!
Wa? NAtuerorganisaasjes

Wêrom? Om’t wolven harten (herten)  
ite. Huh? Ja, echt wier, want harten 
hawwe yn Nederlân gjin natuerlike 
fijannen. Wolven kinne derfoar soargje 
dat de harten sûn bliuwe, sy ite de 
swakste harten op. Troch de wolven 
komme harten boppedat net mear 
op bepaalde plakken. Op dy plakken 
groeie dan aanst wer mear blommen 
en planten.

Neeee!
Wa? De moeflon

Wêrom? Om’t se dan opiten wurde.
Op de Veluwe binne in soad moeflons. 
Dat binne lytse wylde skiep. In maklike 
proai foar wolven. Yn Dútslân, dêr’t 
wolven al langer werom binne, komme 
no al gjin moeflons mear foar. Is dat 
slim? It is wol sneu foar de skiepkes 
fansels, mar de moeflon is gjin ‘in-
heem se diersoort’ en dat betsjut dat 
moeflons hjir eins net hearre. Jout dat 
de wolf mear rjochten? 

Do tochtst dat de wc-bril 

smoarch is? Nee hear, 

fergelike by dyn mobile 

telefoan is it húske in 

sûkerskjin paleis. Der 

wurdt sein dat der 

tsien kear (10x!) safolle 

baktearjes op dyn telefoan 

sitte as op de wc-bril.



Krúsbestowing

8

Koart ferhaalKoart ferhaal

9

Tekst: C
iska N

oordm
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KrúsbestowingKrúsbestowing
‘Hast it op Insta lêzen, Limei, dat stik oer it bijelint yn Fryslân?’ freget Koos. ‘Us mem docht 
deroan mei. Ast it my fregest, is se in bytsje trochslein mei al dy ynsekten. Ik ha flink it 
mier oan dy bzzzeljende bistjes. En gemien stekke dat sy kinne!’ ‘Bijelint… do 
bedoelst in lint mei bijen derop?’ freget Limei, wylst se, al traapjendewei 
fan skoalle nei hûs, de dûnsjende miggen foar har eagen wei slacht. 
Limei en Koos sitte byinoar yn ’e earste klasse fan it Marne 
College yn Boalsert. Koos wennet yn Burchwert. Limei 
moat noch fierder, nei Krommesyl. ‘Lêze jim allinne 
Sineesk, of hoe sit dat?’ pleaget Koos. Limei wurdt 
read…. Eins hat Koos de spiker op ’e kop slein. 
Har heit en mem helje it leafst it nijs út China 
Digital Times. In bijelint docht Limei tinken 
oan omke Cao. Hy wennet mei har tante 
yn ’e streek Hanyan, yn de provinsje 
Sichuan. 

‘Us omke Cao stie lêsten yn ’e krante. 
Hy hat in famyljebedriuw yn Sina 
en bestoot parren mei de hân, 
want dêr yn dat gebiet binne hie-
len-dal gjin bijen mear,’ seit Limei. 
‘Huh?’ Koos gappet har ûnleau-
wich oan. ‘Mienst net. Sineeske 
humor seker?’ freget hy.
‘Nee echt,’ seit Limei. ‘Om’t der al 
jierrenlang parren op itselde plak 
ferboud wurde en sy dêr in protte 
gif brûke om perfekte parren te 
krijen, binne der gjin ynsekten mear. 
No klimme myn omke en tante sels de 
beam yn mei in stôk mei in toefke 
hinnefearkes oan ’e top. Dêrmei bestowe se 
alle blomkes. Sy hingje dus sels de bij út...’ 
Koos laket him slop. ‘Ha sy dan ek giel-swarte 
streepkesklean oan?’ ‘Pffff, wat flau,’ suchtet Limei, 
mar se glimket dochs. 

Koos: ‘Us mem sit by de wurkgroep bijelint. Sy wolle in lang lint fan 
blommen meitsje troch hiel Fryslân. Alle alve stêden bydel, alle doarpen 
ferbûn; 240 kilometer blomkes, stâltsjes en bledsjes. Dat is goed foar 
de ekology en it miljeu, seit se. Ekology! Ik wit net iens hoe’tst it 
skriuwst! Fan maart ôf leit sy alle dagen op ’e knibbeltsjes by de 
klaproazen en reade klaverkes. En as sy wer in nije soarte sjoen 
hat, appt se al har bijefreonen. Man, har smartphone blypt 
en bzzzt as wie’t ien grutte bijekast.’

‘Dat soene se ek yn Hanyan dwaan moatte, by omke Cao!’ ropt 
Limei. ‘Geweldich! Omke wurket sa hurd omdat hy myn 

nichtsjes nei skoalle ta gean litte wol yn ’e stêd, sadat dy 
letter net de beammen yn hoege. En op skoalle kinne se 

leare hoe’t it wol moat.’ Limei suchtet. ‘It is allegearre 
sa dûbeld.’ ‘Witst wat?’ seit Koos. ‘Wy stjoere ús mem 
dy kant op! As dy ien kear entûsjast is, hâldt sy noait 
wer op. Sy stekt elkenien oan mei dat kribelbistje-
gedoch. Postsegel derop en klear.’

‘Koe dat mar,’ laket Limei. Heit en mem meitsje har 
soargen oer omke Cao, en dus Limei ek. Beide fytse se stûf 

fierder. Elk mei harren eigen gedachten. As sy hast yn 
Burchwert binne, hâldt Koos yn. ‘Gean eefkes mei Limei, foar in 

kopke tee of sa. Lekker even chille op ’e bank. Thús by Koos 
hawwe se ’t der nochris oer. ‘Koene wy dy bisten mar fange 

en yn lúsjefersdoaskes dy kant opstjoere,’ seit Koos. ‘Dat 
kin net. Dy binne kroandea foar’t sy by myn omke 

binne,’ seit Limei. ‘It moat oars. Better.’ Limei tinkt 
nei. ‘Witst wat? We kinne wol eefkes facetime mei 
omke Cao. Rop dyn mem ris, Koos! Kin sy moai 
eefkes meiprate.’

De laptop giet iepen en nei in skoftke ferskynt omke 
Cao yn byld. Hy is bliid ferrast! ‘Hāi poppy,’ begroetet 
er Limei entûsjast. Limei kleuret mar leit gau oan 

omke Cao út wêrom’t sy bellet. Omke Cao kin goed 
Ingelsk. It duorret net lang of Koos syn mem praat ek 

mei. Mem leit út wat sy yn Fryslân betocht hawwe om 
de populaasje bijen en ynsekten wer op peil te bringen. 

Omke Cao lústeret en knikt. ‘Dus minder moaie parren 
mar wol sûner,’ antwurdet er. 

‘Poppy?’ pleaget Koos wylst mem en omke troch prate, ‘wat 
bedoelt jim omke?’ ‘Limei betsjut klaproas yn ’t Sineesk, poppy 

yn ’t Ingelsk,’ seit Limei wat ferlegen. ‘En bijen, wêr stean dy foar?’ 
freget mem. Omke Cao antwurdet fan syn skerm ôf: ‘Bijen stean foar 

iverichheid’. Mem springt oerein. ‘Ik wit it,’ ropt sy. ‘Ik ha in goed idee! Lit 
ús Burchwert mei Hanyan ferbine fia it bijelint. Oeral blommen en minsken dy’t 

bewust wurde fan...’ ‘De ‘e-koo-loo-gy?’ Koos en Limei prûste it út. ‘Ik sei ’t al... as ús mem 
ien kear op gong is, hâldt sy oan as storein en is se like iverich as dy bijen. Wat ik dy sis... yn no time 

ha wy in bijelint fan hjir oant Tokyo.’ ‘Hanyan,’ ferbetteret omke. 

Mear witte? 
• https://www.mo.be/nieuws/bloesem-zonder-bijen-china-bestuiven-handwerk-geworden/
• https://www.regioonline.nl/regio-leeuwarden/bijenlint-verbindt-elf-steden-friesland/
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opfallende 
fjochtersbaas 
De fazant is in opfallende ferskining mei 
syn felle kleuren en lange sturt. Witsto 
dat hy oarspronklik út Azië komt? Yn 
febrewaris dogge de mantsjes hiel stoer 
troch te fjochtsjen. Sa meitsje se yndruk 
op de froutsjes. Do fynst se ûnder oaren 
yn ’e bosk en op ’e heide. Sjit sels sa’n 
moaie aksjefoto en diel dy online mei 
#mynfryskegea. 

Wûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân
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De wedstriden fan de Nederlânske hânbalsters binne regelmjittich op telefyzje te 
sjen. ‘Het is leuk om nu ook op school te horen dat ze naar handbal hebben gekeken.’ 
Marsha besiket ek wolris topwedstriden. ‘We zijn met de vereniging naar een wed-

strijd van het Nederlands team in Almere geweest. En ik ben nog een keer in 
Duitsland naar een wedstrijd met Nederlandse internationals, zoals keepster 

Tess Wester, geweest. Dat was heel leuk; dan kun je met ze op de foto of een 
handtekening vragen.’

Sportleafhawwer
Marsha sit yn 2 ateneum op Comenius Mariënburg yn Ljouwert. ‘Naast 

twee uur gym krijg ik nog extra uren, omdat ik Talentstroom Sport heb 
gekozen. Dan doen we andere sporten, zoals judo, golf en survival.’ In 

prima tarieding op de ferfolchoplieding dy’t se nei de middelbere skoalle 
dwaan wol. Marsha: ‘Ik wil later graag iets met sport doen en dus wil ik 
naar de ALO in Groningen.’

Neist hânbal docht Marsha ek oan keatsen. Ynkoarten begjinne de trainin-
gen wer en sil se keatsen kombinearje moatte mei hânbal. ‘Dat gaat prima. 

Qua techniek verschillen de sporten wel van elkaar, maar bij beide heb je 
armkracht nodig.’ Hânbal is yn Fryslân net sa’n grutte sport. Oare ferieningen 

sitte yn Frjentsjer en Ljouwert. ‘Voor wedstrijden moeten we dan ook naar 
Groningen of Emmen en zijn we vaak een hele dag weg.’ It sil lestich wurde om 
troch te streamen nei Oranje. ‘Er zijn hier in Fryslân geen handbalscholen en je 
wordt hier dan ook niet zo snel gezien’, beseft Marsha. Dochs hopet se oait har 
dream útkomme te litten troch op it heechste nivo te hânbaljen. 

Marsha spilet by de Friese Handbal Combinatie (FHC) 
yn Stiens en Sint Anne. Marsha har heit wie oait 
coach fan it earste frouljusteam en har mem wie ien 
fan de spylsters. Doe’t har twa jier âldere sus Demi 
by de jongste jeugd spyljen gie, die Marsha ek al mei. 
‘Ik was toen ongeveer twee jaar. Eigenlijk weet ik dus niet 
beter dan dat ik met handbal ben opgegroeid. Ik ben al 
die jaren blijven handballen omdat ik het een leuke, snelle 
en afwisselende sport vind. Je moet zowel verdedigen als 
aanvallen, er is dus altijd actie. En ik vind het mooi om 
lekker veel doelpunten te maken.’ 

Trije kear traine
Sjoen har leeftiid heart Marsha by de C-jeugd, mar se spilet 
in groep heger, by de B-jeugd. Ek har sus sit dêrby. En ek 
dêr falt se op, want Marsha mei yntusken ek al meitraine 
by de Dames. ‘Ik werd gevraagd door de trainer’, fertelt 
Marsha beskieden. ‘Volgens mij vond hij dat ik mooie 
loopwegen had, maar verder weet ik het eigenlijk niet.’ 
Marsha wol graach better wurde. ‘Ik train drie keer per 
week: op woensdagavond en twee keer op vrijdag. We 
trainen dan vooral loopwegen en systemen om ervoor 
te zorgen dat je een tegenstander voorbijkomt.’

Nûmer 8
Op dit stuit spilet Marsha ‘linkeropbou’. ‘Op die 
positie is het belangrijk dat je iemand goed 
voorbij kan spelen en dat is een van mijn 
sterke punten.’ Wat se noch ferbetterje 
moat yn har spul? ‘Afstandsschoten en 
sprongkracht’, klinkt it resolút. Marsha 
traint regelmjittich yn it shirt fan de nûmer 
8 fan it nasjonale hânbalteam: Lois Abbingh. 
‘Zij speelt ook linkeropbouw en heeft een heel goed schot. Ze is een beetje mijn 
voorbeeld, maar er zijn nog wel een paar van het Nederlandse team die ik heel erg 
goed vind. Bijvoorbeeld Nycke Groot, die kortgeleden helaas gestopt is, en Estavana 
Polman, ook linkeropbouw-speelster.’ 

Hânbal is hot! Dat komt 

mei troch de suksessen 

fan it Nederlânsk 

frouljusteam. ‘One Team 

One Dream’ is it motto fan 

dy topsportsters. Marsha 

Broersma (13) út Stiens 

hopet ek oait it heechst 

helbere binnen dizze sport 

te berikken. ‘Ik hou van de 

snelheid, het scoren en het 

samenspelen in een team.’

Hânbalster Marsha 
giet foar it heechst helbere

Sjoch foar mear ynformaasje oer 

de hânbalferiening fan Marsha op: 

www.friesehandbalcombinatie.nl
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Justin Bieber 
ferkeapet 

hotelslippers
Justin Bieber hie tasein dat er mei nije muzyk 

komme soe. Mar hy komt no mei in eigen kleanmerk. 

It liket hast wol dat alle grutte artysten har 

tsjintwurdich rjochtsje op ûntwerpen. Mei it merk 

Drew House - Drew is Justin syn twadde namme - 

ferkeapet er hotelslippers en truien mei in giele smiley 

derop. De ‘cheap hotel slippers’ kostje mar $ 4,99 en 

wiene fuortendaliks útferkocht. Stapsto al op Bieber 

syn hotelslippers om?

Liam en Miley stappe yn houliksboatsje
Liam Hemsworth en Miley Cyrus binne stikem troud! Fans kamen derachter fia Instagram, 
dêr't foto's útlekt wiene. De akteur en de sjongeres binne al tsien jier tegearre en joegen inoar 
it jawurd nei in ferloving fan seis jier. It stel learde inoar kennen op de set fan de film The Last 
Song. Wa't tinkt dat der in grut, djoer feest organisearre waard, hat it mis! It stel troude gewoan 
yn harren eigen hûs yn Franklin, Tennessee. 

Thomas Azier krijt fette priis
Muzikant Thomas Azier hat in belangrike priis krigen: it Cultuurfonds Pop Stipendium 2019. 
Dat is in priis fan wol 10.000 euro foar ambisjeuze popartysten. Azier (31) groeide op yn it 
Fryske Nijeberkeap en studearre oan de Academie voor Popcultuur yn Ljouwert. De sjuery sei dat 
se him tige kreatyf fine en dat se leauwe yn syn dream. Lokwinske Thomas! 

Linkke sidenLinkke siden

Demi Lovato is fereale
It gie in skoftke net sa goed mei Demi Lovato. Se kaam yn in ôfkickklinyk telâne fanwege 
drugsferslaving. De fans hearden ek neat fan har op sosjale media. Nei 90 dagen rehab hat se yn 
novimber de klinyk ferlitten. En der is mear goed nijs foar de sjongeres. Se hat nammentlik in 
nije leafde: Henry Levy. Levy is ûntwerper en hat syn eigen kleanmerk. De twa soene al in pear 
moanne tegearre wêze. Love is in the air!

Rihanna komt mei eigen kleanmerk
Rihanna sil har eigen klean ûntwerpe. De sjongeres gie mei Louis Vuitton yn petear en dat merk 
sil har ek helpe by it meitsjen fan de klean. Rihanna, dy’t fan Barbados komt, kaam yn 2016 al 
mei in eigen sinnebril dêr't har achternamme, Fenty, op stie. Dy makke se mei Dior. Riri ferkocht 
earder ek al har eigen linzjery en make-up. Beide wiene in grut sukses!

Bad Boys
High School Musical-stjer 

Vanessa Hudgens en 

Riverdale-akteur Char-

les Melton sille tegearre 

yn in film spylje. En net 

samar in film. It giet om 

it ferfolch op de filmhit 

Bad Boys. De orizjinele 

film oer twa geheim 

aginten kaam út yn  

1995 en it earste ferfolch 

yn 2003. Dit is dus alwer 

de tredde film. Hokker rol 

Hudgens en Melton spylje 

sille is noch net bekend. 

Moatst ek noch efkes ge-

duld hawwe, want de film 

is pas yn 2020 te sjen op it 

wite doek.



Gekko
Gekko’s kinne op de gekste plakken 
rinne. Op glêde stikken, oer in rút en 
sels oer it plafond. Dat kinne se tanksij 
in tige yngewikkeld trúkje. Gekko’s 
hawwe miljoenen mikroskopysk lytse 
hierkes ûnder de teannen. Tusken 
dy hierkes ûntstiet in soarte fan 
elektromagnetyske krêft. Dêrtroch 
bliuwe de hierkes plakken as in magneet. 
Gekko’s falle noait en kinne iten sykje op 
plakken dêr’t oare net fleanende bisten 
net komme kinne. Tûk!

Slak
Underweis nei in lekker hapke iten, krûpe 
se stadich oer in takke. De slak hâldt 
him fêst mei syn selsmakke superlym. 
Dy lym is sa krêftich dat it sels plakt 
op in wiete ûndergrûn. Minsken binne 
djip ûnder de yndruk fan dizze lym! Se 
besykje it nei te meitsjen of brûke it foar 
kosmetika en genêsmiddels.

Rêchswimmende 
marfal (meerval)
Fûgels binne gek op lekkere marfal! Om 
foar te kommen dat hy opiten wurdt, 
swimt er op ’e rêch. Syn búk is ljochter 
fan kleur as de rêch. Reuzehandich om 
de ljochte ûnopfallende kleur altyd 
boppe te hawwen. De fisk kin op ’e kop 
swimme troch syn spesjale senuwstelsel. 
In ferbining tusken de harsens en it 
lykwichtsorgaan yn ’e earen soarget 
derfoar dat de fisk wer op syn rêch komt 
te swimmen as it nedich is. De marfal is 
mar tsien sintimeter lang en yt planten, 
ynsekten en oare wetterbistjes.

Tekst: Tialda H
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Flearmûs
Se sliepe op ’e kop, hingjend oan de 
poatsjes. Nachts fleane se troch de loft 
en ite tûzenen michjes, neefkes en oare 
ynsekten. Yn ’e winter sliepe se sels de 
hiele dei. Seis moanne oanien hâlde se 
wintersliep. Simmers krije de froutsjes 
jongen, wylst se op ’e kop hingje! Ticht 
tsjin it liif fan mem drinke se molke 
by mem. Al gau moatte de jongen oan 
harren eigen poatsjes hingje, as mem 
nachts derop út giet om iten te fangen. 
Hoe krije se it foarinoar! No simpel, 
flearmûzen moatte wol, se kinne gewoan 
net goed stean.

Guon bisten besjogge de wrâld op in orizjinele wize. Se hingje ûnderstboppe. Sa no 

en dan, hiele dagen of allinnich by spesjale gelegenheden. Wêrom? Wêrom net?!

Twafingerige 
loaiert (luiaard)
Okee, okee, hy sliept 15 oeren deis, is 
tige sleau en komt ien kear yn ’e wike 
de beam út om op ’e grûn te poepen. 
Mar loai? Neam dat loai. Hingje sels 
mar ris oeren efterinoar oan hannen en 
fuotten oan in takke. Dat is klearebare 
bootcamp! Hy hinget oan seis lange 
fingers, twa oan elke earm en trije oan 
beide fuotten. Dit Súd-Amerikaanske 
bist yt bledsjes en fruchten. Mei syn 8,5 
kilo beweecht er hiel traach. As hy him 
al beweecht…

Blauwe 
paradysfûgel
De blauwe paradysfûgel út it Aziatyske 
Papoea-Nij-Guinea is paradyslik blau 
en in opfallende ferskining. Hy kin 
ûnderstboppe yn’e loft hingje. As it 
mantsje in froutsje fersiere wol, falt hy 
noch mear op troch ûnderstboppe te 
hingjen oan in takke. Hy waaieret mei 
syn sierlike fearren ritmysk yn en út, 
wylst hy in nuver, gûnzjend lûd makket. 
Sokke ymposante fersierkeunsten 
bewarret er net foar ien fûgelfamke, mar 
set er yn foar meardere leafdes.

Understboppe Understboppe Understboppe Understboppe

In gekko bliuwt sels 

ûnderstboppe oan in takke 

hingjen as er dea is. 

In loaikertfroutsje yt, 

sliept en krijt bern wylst 

se ûnderstboppe hinget.

UnderstboppeUnderstboppeUnderstboppeUnderstboppe



 

Rôze bananen
Apefreonen, eale primaten
Kom mei jim allen nei it plein 
Nim heskes en nim fakkels mei 
Kom yn ‘t spier tsjin rôze bananen

Natuerlik,
Wy ha neat tsjin rôs of bananen 
Mar apefreonen, eale primaten 
Heart in banaan net giel te wêzen?
En rôs is mear foar brilleglêzen.

What’s next?
Pearze fjouwerkante apels... 
Komkommerkes yn spiralen... 
Glow-in-the-dark ierappels?

Banane-iters brûk jim ferstân
It is in komplot fan hegerhân

Dus, apefreonen, eale primaten 
Kom oerein foar giele bananen 
Ast it foar dysels net dochst 
Doch it foar dyn kammeraten!

Arjan Hut

????
??
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Doe't Pokémon Go yn 2016 lansearre 

waard, wie it fuortendaliks in gigantysk 

sukses. It spultsje, wêrby't spilers Pokémons 

sykje, fange en traine moatte, waard oer de 

hiele wrâld spile troch jong en âld. Wat der 

noch ûntbruts, wie de mooglikheid om tsjin 

in tsjinstanner te spyljen. Dat kin no! By 

Pokémon Go Battles kinst dyn freonen 

útnûgje en mei harren de striid oangean.

Bird Box Challenge

Glinsterjende sokken

Pokémon Go Battles

Tie-dye is werom! Dit fleurige patroantsje wie yn ’e 
jierren 60 hielendal hip by fammen én jonges. Liket 
it dy ek wol wat? It is hiel maklik sels te meitsjen. 
Meitsje in pear knopen yn in T-shirt en dip it yn in 
badsje mei ferve. Op de plakken dêr't in knoop siet, 
ferkleurje de klean net. Sa komt der in fleurich 
printsje tefoarskyn as it shirt opdrûge is. Fynst dat 
tefolle wurk? Dan soest miskien ris yn beppe of mem 
har kast dûke kinne.
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Wa't tocht dat sokken ferstoppe wurde moatte yn ’e 

skuon omdat se saai binne, sit der flink neist! Sokken 

binne hip en meie sjoen wurde! De fleurige 

eksimplaren fan Happy Socks diene it al goed, mar ek 

glittersokken binne yn. Se passe by elke soart skoech. 

Kinst se boppe dyn stoere learzens útkomme litte of 

yn in iepen sandaal rocke. Glitter all the way!

Fleurich printsje

Geane de opladers fan dyn mobyl of laptop ek altyd stikken? Bale is dat! Witst datst dyn opladers beskermje kinst mei spesjale aksessoires? Der binne ek hiele leuke lykas dizzen yn ’e foarm fan bistjes. Doch it bistje om dyn snoeren hinne en it liket krekt oft it bistje yn dyn apparaat byt! De kabelbistjes binne oerwaaid út Amearika en te krijen yn wol 28 ferskillende foarmen. Wat foar dy?

Bitende bistjes

Hasto de film Bird Box al sjoen? It is in spannende 

thriller wêrby't minsken flechtsje moatte foar in 

meunster dat allinnich gefaarlik is as se it oan-

sjogge. Dêrom moat de haadpersoan syn paad fine 

mei in blyndoek op. No binne der minsken dy't 

tochten dat it in goed idee wêze soe om dêr in 

challenge fan te meitsjen. Sy woene wolris sjen 

hoefier oft se komme soene mei in blyndoek op. 

Dat filmen se en it filmke kaam online ûnder 

#BirdBoxChallenge. Libbensgefaarlik fansels! 

Begjin der dêrom mar net oan!
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VR yn de achtbaan
In achtbaan is sa al spannend, mar in VR-bril kin it echt supergrizelich 
meitsje. Want stel datst troch de bril tinkst dat de achtbaan healwei 
ophâldt… It gebrûk fan virtual reality yn pretparken komt yn Nederlân 
noch net foar, mar wrâldwiid binne der al tsientallen parken dy’t de 
software yn de achtbaan of oare attraksjes yntrodusearren. Mei in VR-

bril op wurde de bylden echter as echt. Boppedat kinst sa hieltyd in oare rit belibje yn deselde achtbaan. 
Ynkoarten skynt it ek yn Nederlân te kinnen, want de makker fan de virtual reality-achtbaan fan DOF 
Robotics hat sein dat it apparaat binnen twa moanne nei ús lân komt. Wy binne benijd!      

Robothotel ûntslacht robotten
It Japanske hotel Henn-na stiet bekend om syn robotwurknimmers. 
Dy tsjekke gasten yn of fersoargje roomservice. De robotten moasten 
it wurk yn it hotel automatisearje sadat der minder echt personiel 
nedich wie. Mar de robotten soargen just foar méár minsklik wurk. 
Dêrom hat it hotel de helte fan syn 243 robotten ûntslein. Neffens in 
minsklike hotelmeiwurker waarden de echte wurknimmers hieltyd 
belle troch gasten dy’t problemen hiene mei de robotten. Wurk fan 
it wurk dus!    

Fortnite-makker iepenet online gamewinkel 
Epic Games, de makker fan Fortnite, hat in online gamewinkel iepene. Mei dy 
winkel geane se de konkurrinsje oan mei Steam. It oanbod yn de winkel is lyts, 
want de de Epic Games Store biedt allinne syn eigen fergeze games oan, sa as 
Fortnite en Unreal Tournament. Dêrneist ferkeapet it bedriuw ek in pear games 
fan oaren, bygelyks Hades, Ashen en Hello Neighbor: Hide and Seek. Fia de winkel 
sil yn 2019 alle wiken in fergeze game te downloaden wêze. Yn jannewaris koest bygelyks de bekende 
platfoarmgame Super Meat Boy krije. De online gamewinkel is beskikber op de pc en Mac. 

OTRO: app foar fuotbalfans    
Bisto in fuotballeafhawwer? Dan is de app OTRO miskien wol wat foar dy. 
Fia OTRO kinst dy favorite bekende fuotballer noch better folgje. Sa krijst 
tagong ta eksklusive fideo’s, nijs en updates. Kinst ek live mei spilers chatte 
of fragen oan se stelle. Of makkest kâns op it winnen fan meet & greets, 
tickets foar wedstriden en shirts mei hantekeningen. De app kostet € 3,99, 
mar OTRO is ek fergees te brûken. Dan krijst allinne tagong ta minder 
ûnderdielen. Santjin topfuotballers, wêrûnder ús eigen Lieke Martens, 

binne oansletten by OTRO. Under oaren Lionel Messi, Neymar en Romelu Lukaku skitterje yn de app.

Earste game-oplieding iepene
Sitsto leaver te gamen as datst mei de noas yn ’e skoalboeken sitst? Dan 
moatst nei de middelbere skoalle yn de Frânske stêd Lyon. Dêr waard in 
healjier lyn de Gaming Campus iepene: de earste ûnderwiisynstelling 
yn Europa dy’t allinne mar om gamen draait. De oplieding bestiet út 
trije ûnderdielen: de Gaming Academy foar studinten dy’t profesjoneel 
gamer of E-sporter wurde wolle, de Gaming Business School foar 

dyjingen dy’t fierder wolle yn de saaklike kant fan de gamewrâld en Gaming Guru, in platfoarm dêr’t 
betûfte (ervaren) gamers kursussen jouwe.     


