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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

Linkke sakenLinkke saken

folgje LinKk magazine online
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YNHâldYNHâld
Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Aktrise Bertrie Wierenga út GTST
‘Ik heb een superrol’

Lokkige Friezen
Wêrom binne wy sa lokkich?

Koart ferhaal
De kondoom-challenge 

Wûnderlik Fryslân
A call to wonder 

Sophia is gek op pirûettes en sprongen
Ynterview mei in keunstrider

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Stake foar it klimaat
Jildou die mei oan de klimaatmars

SA2019
De nijste gadgets en hypes

Poëzy
It nijste fan it nijste

F-terside
Oer games, ynternet en tech

HOI!
In skoftke lyn krige LinKk in review fan Klaske Smid, learling fan it 
Bogerman yn Koudum. 

‘LinKk is leuk foar jonges en foar famkes. Yn LinKk lês ik altyd oer dingen 
dy’t yn binne. It tydskrift hâldt my op ’e hichte fan de trends.’ 

In megamoai komplimint en fantastysk foar ús om te lêzen. 
Tankjewol Klaske! Mar om werom te kommen op dat wurdsje 
‘trends’: wat binne de trends fan 2019? In simpele fraach. It 
antwurd is in stik lestiger. Want hee, wat is de definysje fan in 
trend? En as wy dat al witte soene, wat binne dan de trends fan 
dit momint? Wat is hot en wat is not? It tema fan dit tydskrift 
is Trends. Wy fan LinKk wolle altyd al graach oanslute by de 
nijste ûntwikkelingen, mar yn dit nûmer al hielendal. Yn dit 
tydskrift selektearren wy dus in stik as wat trends. 

Bygelyks de trend ûnder skoalbern om te staken en mei te dwaan oan 
de Klimaatmars. Ik fyn dat geweldich en hoopje dat it gjin trend is. 
Sterker noch, eins soene wy folwoeksenen ek stake moatte. Sa lang, 
oant it in trend wurdt om it klimaat op 1 te setten. Soe tiid wurde. Yn 
dizze LinKk stiet in ynterview mei Jildou, klimaatstaker fan RSG Snits. 
Ek hot neffens ús, en dus te finen yn dit nûmer: de filterbubbel dêr’t wy 
yn libje, de ‘ekstreem’ gelokkige Friezen en aktrise Bertrie Wierenga, no 
te sjen yn GTST. En dan is der fansels noch ús rubryk SA2019. Dêryn 
dit kear de trends ûnder de trends... 

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

Wat makket ús gelokkich?
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1.  Sûnens

2.  Freonskip

3.  Famylje

Wy Nederlanners binne in gelokkich folk. Dat docht alle 

jierren wer bliken út ûndersyk. Wat makket ús it meast 

gelokkich? Heechleararen fan de Vrije Universiteit 

Amsterdam ûndersochten it en kamen mei de folgjende 

top 3. 

Leave 
sneon,
ik hâld 
fan dy.

Leave 
sneon,
ik hâld 
fan dy.
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Yn de foarige LinKk stie in ynterview mei Rick 

Douwsma. Flak dêrnei kaam syn broer Tim mei in nije 

single. Net samar in single, mar in oade oan Fryslân! Yn 

it nûmer ‘Fryslân’ besjongt er syn leafde foar de 

provinsje. ‘Ik hie it idee al hiel lang yn ’e holle. Ik woe it 

graach yn it Frysk dwaan,' fertelt Tim Douwsma. Hy krijt 

in protte positive reaksjes op it nûmer. ‘Super, it wurdt 

online in hiel protte dield, de lanlike media dûke derop 

en ik krij allegearre berjochtsjes dat minsken pikefel 

krije. Dat hie ik net ferwachte, machtich moai!’ Tim soe 

it nûmer fan ’t simmer graach by alle Fryske 

eveneminten sjonge. ‘Dêr sjoch ik no al nei út.’

‘Myn famylje en freonen fine it geweldich en myn pake 

en beppe binne der wyld fan.’ Tim syn freondinne – 

Elske Wind, ek in Friezinne – fynt it nûmer ek 

fantastysk. Hasto de klip al sjoen?

Tim Douwsma en syn 
oade oan Fryslân

Yes! Der komme in hiele soad frije dagen oan. Tiid 

genôch om lekker te gamen! O, echt? Fine jim heit en 

mem dat net sa’n goed plan? Miskien is it in idee om 

dan eefkes in middei wat oars te dwaan. Cupcakes 

bakke bygelyks. Mar dan wol HIELE moaie 

cupcakes fansels…  

Nije hobby



ôfmakke, mar dochs har hert folge. ‘Dat bracht me precies waar 
ik moest zijn: in de studio van GTST.’ 

Teksten stampe
Alle dagen rydt Bertrie fan Ljouwert nei Amsterdam, dêr't de tv-
studio's binne. Somtiden stiet der mar ien sêne op it programma, 
mar der binne ek dagen dat se wol acht sênes opnimt. ‘Dat is 
flink teksten stampen thuis,’ knikt se. ‘Gelukkig oefenen we ook 
regelmatig op de set. Dan kun je samen met je tegenspeler alvast 
een scène doorlopen, zoals we dat noemen.’

Gewoan minsken
Dy tsjinspilers binne bekende nammen lykas Ferri Somogyi en 
Ferry Doedens. Der wurdt Bertrie faak frege hoe’t it is om mei 
bekende Nederlanners te wurkjen. ‘Het zijn gewone mensen, net 
als jij en ik. We doen allemaal ons best en geven elkaar tips om 
nog beter te worden. Dat vind ik zo fijn aan een rol in een soap; 
je krijgt iedere dag de kans om te doen wat je het allerliefste 
doet: acteren.’

Bad girl
Har rol yn GTST soarget der wol foar dat der net folle tiid mear is 
foar har oare grutte leafdes: sjonge en dûnsje. Thús kin se noch 
wol folop dûnsje en sjonge, mar der is op dit stuit gjin tiid foar 
in rol yn in musical of teäterstik. Har grutte dream? ‘Ooit zou ik 
nog wel eens de bad girl willen zijn in een actiefilm. Zo'n rol als 
Angelina Jolie in Mr. & Mrs. Smith lijkt me helemaal geweldig.’ 
Wa wit komst Bertrie nochris tsjin op it wite doek yn de bios!
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Tekst: N
ynke van der Z

ee

Sûnt jannewaris dit jier is Bertie alle dagen te sjen as Shanti 
yn GTST. ‘Het is een fantastische rol,’ fertelt Bertrie. ‘Shanti is 
gewend dat ze veel voor elkaar krijgt met haar charmes, maar 
baalt als dit het enige is dat andere mensen van haar zien. Het 
is fantastisch om iedere dag in haar huid te mogen kruipen. Ik 
begin haar steeds beter te snappen.’

Yn dyn personaazje krûpe
Wa't tinkt dat aktearjen yn in soap neat mear is as de teksten 
út 'e holle kenne, hat it mis. ‘De kunst is om je personage te 
begrijpen’, leit Bertrie út. ‘Om goed te kunnen acteren, moet je 
snappen waarom Shanti bepaalde dingen zegt en doet. Dat vind 
ik interessant. Zo leer ik mezelf ook iedere keer weer een beetje 
beter kennen. Shanti heeft een moeilijke jeugd gehad, maar daar 
kom je gedurende de afleveringen nog wel achter.’

Sjongen, dûnsjen en aktearjen
Wat dat oanbelanget lykje Bertrie en Shanti hielendal net op 
elkoar. ‘Ik heb een heerlijke jeugd gehad,’ laket Bertrie. As jong 
famke wie se altyd al oan it sjongen, dûnsjen en aktearjen. ‘Mijn 
ouders vonden dat prachtig. Ze hebben me altijd aangemoedigd 
om mijn hart te volgen. Thuis deden we regelmatig gekke typetjes 
na. Ik was een echte spring-in-’t-veld!’

Folgje dyn hert
Nei de havo kiest Bertrie foar de oplieding psychology. ‘Mijn 
droom was om ooit in een soap te mogen spelen, maar toch koos 
ik voor een veilige keuze omdat het best lastig is om je geld met 
acteren te verdienen’, leit se út. Uteinlik hat se de oplieding net 

Leeftiid : 29 jier
Wenplak : LjouwertGrutte 
foarbylden :  Meryl Streep en 

Angelina JolieHobby's :  motorride, hynsteride,    dûnsje en sjonge

Bertrie 
Wierenga

Ik heb een superrol’ Ik heb een superrol’ ‘Ik heb een superrol’ 

Aktrise Bertrie 
Wierenga út GTST:

Sitsto alle dagen 

foar Goede Tijden 

Slechte Tijden? Dan 

kinst har net mist 

ha. Bertrie Wierenga 

út Ljouwert spilet 

de rol fan de moaie 

Shanti Vening. 

Mei har lange 

reade hier en har 

prachtige blauwe 

eagen bringt se alle 

manlju yn de soap de 

kop oerstjoer. ‘Een 

superrol,’ laket se. 



Lokkige 
Friezen
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Jild is in faktor
Alle ûndersiken wize út dat jild belangryk is as it 
om gelok giet. Yn oare lannen en provinsjes jildt 
dat as der wolfeart is, de ynwenners gelokkich 
binne. Dus as minsken genôch jild ha om in 
hûs, in auto en klean te keapjen, binne se faak 
wol tefreden en happy. Yn Fryslân binne wy 
gemiddeld minder heech oplaat as yn de rest fan 
Nederlân. Der is minder wurk en de leanen lizze 
leger, dus is der minder wolfeart. Mar dochs hat 
dat krekt yn ús provinsje gjin ynfloed op hoe 
gelokkich wy binne. De ûndersikers steane foar 
in riedsel.

Tekst: A
tsje de V

ries

Okee, we binne hjir yn Fryslân 

minder ryk, minder sûn én leger 

oplaat as yn oare provinsjes… 

En dochs binne wy hjir wol moai 

it alder-, alder-, álderlokkichst 

fan it hiele lân! Hoe’t dat kin 

sille we dy hjir ris eefkes útlizze. 

88% fan de 
Nederlanders 
is gelokkich.
Yn Fryslân is 

dat 92%.
Hoe dan?!

Euhm, of wachtsje. Nee, it falt net út te lizzen, 
want sels de ûndersikers snappe der gjin 
snars fan. Want wy Friezen geane tsjin alle 
‘geloksregels’ yn. 

Mienskipsgefoel
Behalve jild binne der noch mear saken dy’t fan ynfloed 
binne op it geloksgefoel. Bygelyks it mienskipsgefoel en 
de wenomjouwing. Wy hawwe hjir yn Fryslân wol mear 

kontakt mei inoar en binne der foar inoar. 
Fier der wenje wy yn in rêstige provinsje 

mei in moai lânskip. Op dat lânskip 
binne wy dan ek nochris 
it aldergrutskst fan 
it hiele lân. Wy 

Friezen binne ek 
supergrutsk op ús 

eigen taal (59%), al skammet 
14% him just foar dy taal. 

Wat tinksto?
Wat tinksto, wêrom binne wy hjir it gelokkichst? Is 
it de sûkerbôle? It fierljeppen? De Alvestêdetocht? 
Oranjekoeke? De Snitswike? Bearenburch? Grutte 
Pier, Doutzen Kroes of ús Pierke? Dochs net de Fryske 
dúmkes?!

Bisto 

gelokkich?

Gean foaral 
troch mei 
watst dochst

Gean foaral 
troch mei 
watst dochst

Feroarje wat

Wolst 
gelokkich 
wêze?

JA

NEE NEE

JA

Reporter App (€ 4,49)
De app stelt dy alle dagen in 

pear fragen, bygelyks ast goed 
sliept hast en by wa’tst bist. Dy 
saken wurde mikst mei it waar, in 
stappeteller en noch folle mear 

gadgets. Sa wurdt dyn gefoel 
oer de dei dúdlik. 

Moodpanda (fergees)
In simpele app dy’t dy út en 

troch freget hoe gelokkich ast 
bist. Dan joust dyn gelok in sifer 
en sa witst nei in skoftsje op 
watfoar dagen en tiden ast it 

gelokkichst bist. 

Tsjek dyn geloksfaktor
Gelokkich binne der apps dy’t handich 
binne om dyn geloksfaktor dúdlik te 
meitsjen. Miskien wat foar dy? 

 

HiMoment (fergees)
Triuw alle dagen in foto fan 

wat moais of in moai momint 
yn dizze app. Net foar de likes, 
mar gewoan foar dysels. Fielst 
dy in dei minder lokkich, dan 

hoechst allinnich mar troch 
dizze moaie mominten te 

scrollen. Instant happi-
ness! 
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Koart ferhaalKoart ferhaal
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Tekst: Jelle B
angm

a

De middei is lang en saai. Se hingje mei syn trijen 
wat op ’e bank om, game in skoftke, kliere mei har mo-

byltsjes en sjogge ta it rút út. Se konstatearje dat it net wer 
drûch wurdt. 

‘Wy dogge in challenge,’ seit Wybren en hy springt oerein. Stef sjocht 
him mei grutte eagen oan. Mart wit no hoe’t Stef syn harsens kreakje lit. 

Dy wit net wat in ‘challenge’ is, mar hy wol sa dom net wêze.
‘Sis dat even yn gewoan Frysk,’ seit Mart, ’dan snapt Stef it ek.’

Stef jout him in stomp tsjin it skouder en Mart dûkt him daalks op ’e bealch. 
‘Ho ho,’ ropt Wybren, ‘ik sil it jimme sjen litte.’ Hy hâldt harren it skermke foar fan 

syn mobyl. It YouTube-filmke lit in jonge sjen dy’t stil op in stoel sit te wachtsjen. 
‘Goed sjen,’ seit Wybren. Achter de jonge stiet in oare jonge. Hy draacht in grutte ballon. 

‘Dy sit fol mei wetter,’ seit Wybren. De jonge hâldt de ballon boppe de holle fan de jonge 
op ’e stoel. Dan lit er him los en kletst de ballon stikken op de holle fan ‘e jonge. It wetter 
rint oer him hinne en tagelyk slút de ballon strak om ‘e holle fan de jonge. ‘Wow,’ ropt Stef, 
‘dat is in moaie trúk!’ 
‘Ja,’ ropt Mart, ‘dat haw ik earder sjoen. Dat docht er mei in kondoom. Dat is de kon-
doom-challenge.’ Se besjogge noch in pear filmkes en wurde hieltyd entûsjaster. Heech 
tiid om sels dy challenge te dwaan.
‘Dogge wy,’ seit Wybren. ‘Stef, helje do dyn kondooms even op.’ 

Stef skuort grutte eagen op en stammeret: ‘Kon… kondooms? Wêr wei…?’ 
‘Ja, wit ik folle wêr'tsto dy bewarrest… yn dyn nachtkastke?’ 

Stef lûkt oan ‘e skouders. ‘Lit dy net opstoke,’ seit Mart. ‘Do hast sels ek gjin kon-
dooms, Wyb, dus doch mar net sa stoer.’ 

‘Oars even ien fan jimme heit liene?’ ropt Wybren. ‘Kom op Stef, oars wurdt it 
neat mei ús challenge.’ 

‘Wy keapje even in pakje,’ seit Mart. ‘Kom op jonges, fytse wy even nei 
de Kruidvat. Dêr ha se dy dingen wol.’

Yn 'e winkel sjogge se dat der in hiel leuk famke achter de 
toanbank stiet. Se wurde alle trije ynienen wat skru-

ten, want de pakjes lizze skean achter it famke op ’e planke. ‘Kom op Stef,’ 
bromt Wybren, ‘freegje do even… doch mar in pakje fan fiif.’ 
‘Wêrom ikke?’ freget Stef. Syn eagen geane ûnrêstich hinne en wer.
‘Do bist de langste, dus do likest wat âlder. Dan is it logysk datsto kondooms keapest, 
fyn ik,’ seit Wybren. ‘En dan seist mar dat dyn maat XL is, dat makket fêst wol yndruk.’ Stef 
skoddet de holle. 
‘Ik sil wol,’ seit Mart, ‘ik ha dy dingen sa faak kocht.’ De oare twa sjogge him mei grutte eagen oan. 
‘Ja, foar myn broer, dat is ek sa’n bangeskiter; koe ik alle kearen fiif euro fertsjinje.’ 
Mart stapt op it famke ta en de oare beide jonges sjogge hoe’t er wiist en dat it famke dan in pakje op 
de toanbank leit. Mart hellet it jild út ‘e bûse en betellet. It pakje triuwt er yn ‘e jasbûse. It famke achter 
de toanbank glimket him ta. As Mart werom is, seit er: ‘In pakje fan tolve, lytser hiene sy net. Okee, dizze 
challenge haw ik helle, no meie jimme de oare útfiere.’ 

De challenge kin it bêste útfierd wurde achter yn ‘e tún by Stef. Dêr is in bûtenkraan, dus dat is wol sa maklik. 
Stef skuort it earste kondoom út it pakje, rôlet him ôf, set de kraan iepen en hâldt it kondoom ûnder de wet-
terstriel. Dy rint stadich fol en as it in grutte ballon wurden is, leit Stef der in stevige knoop op. Hy draacht it 
wetterkondoom op beide hannen. Wybren, mei de reinjas oan, sit klear op ’e stoel en Mart filmet. Se laitsje fan 
spanning. Dan leit Stef it kondoom yn it gers. ‘Ik helje even it keukentrepke,’ seit er, ‘dan stean ik wat heger.’ 
Hy set it trepke achter de stoel yn it gers. It wibelet in lyts bytsje. Dan pakt er it wetterkondoom út it gers en 
rint stadich op it trepke ôf. ‘No filmje,’ ropt Wybren, dy’t de kraach fan ‘e jas stiif ticht knypt. Hy hat de eagen 
ticht. Achter him klimt Stef by it trepke op. Syn lange, slongelige skonken trilje en it trepke trillet mei. Hy 
stiet eefkes stil en dan stiet it trepke ek stil. ‘Mart, do moatst it trepke beethâlde,’ seit Stef.
‘Hoe kin dat no, ik moat filmje,’ seit Mart.
‘Konsintrearje dy!’ ropt Wybren. Mar op itselde stuit dat Stef in trede omheech giet, begjint it trepke 
gefaarlik te skodzjen. Stef kin it net tsjinhâlde en hinget skean boppe Wybren mei it wetterkon-
doom. Dan kin er net oars as dy loslitte. It kletst stikken op it skouder fan Wybren en tagelyk 
sylt Stef der achteroan, heal oer Wybren hinne. Se jouwe beide in gjalp en falle mei trepke en 
stoel oer de wrâld.
Even is it stil mar dan ropt Mart: ‘It stiet der op, neat mear oan dwaan! Dizze giet op 
YouTube. Folle moaier as dy oare suffe challenges!’

De kondoom-challengeDe kondoom-challengeDe kondoom-challenge
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Skattich!
Jonge reekealtsjes wurde troch de mem 
goed ferstoppe. Net oankomme! As de 
mem de lucht fan minsken oan it keal 
rûkt, wol se der nammentlik neat mear 
fan witte. Live sjen? Meld dy oan foar 
in reeë-ekskurzje fia www.itfryskegea.
nl/activiteiten/vaarexcursie-reeën-
spotten-in-de-alde-feanen-5488/.

Wûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân



Sophia Aikema:
pirûettes en sprongen

Sophia komt hast alle dagen yn Thialf.  
Dêr sjocht se in soad langebaan-
reed riders. Dochs keas sy acht jier 
lyn net foar it rûntsjes riden op de 
400-meterbaan. 'Ik vind het leuk om 
juist andere dingen te doen dan wat je 
normaal op het ijs doet,' fertelt Sophia. 
'Mijn drie jaar oudere zus, Alicia, zat al 
op kunstschaatsen en dat wilde ik ook 
gaan doen.'

In begjinnende keunstrider moat earst 
leare om te riden op keunstriidredens. 
Sophia: 'Dat is best lastig, want wij 
hebben namelijk schaatsen met 
puntjes aan de voorkant. Als dat een 
beetje lukt, probeer je echt mooi te 
schaatsen. Je houding is heel belangrijk 
bij het kunstrijden.' Dêrnei trainst op 
alderhande basisoefeningen. Under 
oaren foarút en achterút ride, oerstappe 
en bôgen draaie. Yn totaal binne der seis 
basisoefeningen, dy’t hieltyd in bytsje 
dreger wurde.

Earste kür
Sophia begûn mei ien kear yn ’e wike 
training by Kunstschaatsclub Thialf 
(KCT). Dat wreide se hieltyd mear út. 
'Op mijn achtste mocht ik meedoen 
aan mijn eerste wedstrijd. Mijn kür – 
oefening of uitvoering – bestond uit 
verschillende pasjes, een pirouetje en 
een klein sprongetje.'

Op dit stuit traint Sophia tsien kear yn 
’e wike. Dat binne trainingen op it iis, 
mar ek trainingen bûten it iis. 'Op het 
ijs oefenen we schaatstechnieken en de 
kür zelf. Buiten het ijs doen we kracht, 
rompstabiliteit en lenigheid.' Neist 
keunstriden hat Sophia ek oan oare 
sporten dien. 'Zwemmen, ponyrijden, 
voetbal, ballet en dansen.' Dy lêste 
twa komme no noch goed fan pas by it 
keunstriden. 'En ja, voetbal… ik heb het 
geprobeerd, maar dat is niet echt iets 
voor mij,' laket Sophia.

Sophia is mear geskikt foar in sport 
wêrby’t sy allinne ynfloed hat op de 
útkomst, in yndividuele sport dus. 
Keunstriden past dus goed by har. 'Mijn 
coach vond dat mijn sprongen heel 
goed waren en ook mijn pirouettes. Dat 
motiveert natuurlijk om ermee door te 
gaan.' Har moaiste prestaasje oant no ta 
behelle se twa jier lyn. 'Ik was een van de 
elf meisjes die mochten deelnemen aan 
de A-finale doordat ik voldoende punten 
had gehaald.'

Groeistûpe
In groeistûpe (groeispurt) soarget der 
op dit stuit foar dat Sophia net folle 
bak traine kin. 'Mijn botten zijn sneller 
gegroeid dan mijn spieren waardoor ik 
een peesblessure aan mijn knie heb. Om 
dit beter te laten worden, ga ik naar de 
fysio.' Weromkomme nei in blessuere 
hat in grut foarbyld fan Sophia ek 
alris dien. Har idoal is de Russyske 
Evgenia Medvedeva. 'Ik vind dat zij 
heel mooi schaatst en ik kijk vaak naar 
wedstrijden van haar, op YouTube of via 
een Russische livestream.' 

Krekt as har favoryt besiket Sophia 
aanst noch sterker werom te kommen. 
'Ik wil sowieso nog een keer een NK 
rijden en ook wel een EK.' As se wer 
blessuerefrij is, wol se foaral wurkje oan 
har útstrieling en presintaasje. 'Als je 
onzeker overkomt, ziet de jury dat ook. 
Ik moet dus zelfverzekerder zijn tijdens 
wedstrijden en dat probeer ik tijdens de 
trainingen al te oefenen.'

Mavo
Neist it keunstriden folget Sophia 3 
mavo fan OSG Sevenwolden Buitenbaan 
op It Hearrenfean. 'Ik volg de stroming 
SportLifeStyle (SLS) waardoor er re-
ke ning gehouden wordt met mijn 
trainingen en wedstrijden.' Sophia is de 
iennige keunstrider yn har klasse, mar 
de ynteresse foar de sport nimt hieltyd 
mear ta. 'De faciliteiten in Thialf worden 
beter en steeds meer mensen vinden 
het leuk om bij ons te komen kijken.' 
By keunstriden giet it trouwens net 
allinne om de prestaasjes, mar ek om 
de lol. Sa kinst ek allinne meidwaan oan 
de trainingen en gjin wedstriden ride. 
Sophia: 'Ik rijd wel wedstrijden, want ik 
vind het leuk om te laten zien wat ik op 
de trainingen heb geleerd. Dat geeft mij 
voldoening!'

Wolst mear ynformaasje oer 

keunstriden? Sjoch dan op: 

www.kcthialf.nl.

Kjeld Nuis, Ireen Wüst 

en Sven Kramer, it binne 

wiere sporthelden. It 

reedriden op de langebaan 

is dan ek in superpopulêre 

sport yn Nederlân. En 

dochs lûkt in oare iissport 

wrâldwiid folle mear tv-

sjoggers. Witsto watfoar 

sport dat is? Keunstriden! 

Sophia Aikema (14) 

út Terwispel hat grut 

talint foar dizze sport. 
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De Jonas Brothers binne 
werom. En hoe! Yn maart 
stie der op YouTube 
ynienen in nij ferske 
fan de jongesgroep, plus 
fideoclip. It nûmer hjit 
'Sucker' en waard fuort-
endaliks miljoenen kear 
besjoen. In soad âld Jo-
nas Brothers-fans koene 
harren gelok net op. De 
jonges hawwe wol in wat 
folwoeksener lûd krige. 
Yn de fideoclip binne ek 
harren partners te sjen: 
Sophie Turner, Priyanka 
Chopra en Danielle Jo-
nas.

Jonas Brothers reüny

Lêste seizoen Game 
of Thrones
De HBO-searje Game of Thrones is superpopulêr en de measte minsken 
hawwe alle seizoenen yn ien ruk útsjoen. Mar oan alle ferhalen komt 
in ein. Ek oan Game of Thrones. Fan healwei april ôf binne de lêste 
ôfleveringen te sjen. Yn it lêste seizoen geane de personaazjes de striid 
oan mei de 'White Walkers'. Kinsto ek net wachtsje op hoe’t it ôfrinne sil?

Katy Bloom
Sjongeres Katy Perry en akteur Orlando Bloom sille trouwe! Op 
Valentijnsdei joech it stel op Instagram oan dat se fersein wiene. 
Romantysk! De twa hawwe al in pear jier in knipperljochtrelaasje, mar no 
binne se serieus wurden. Yn hokker moanne it breidspear yn spee trouwe 
sil, is noch net bekend.

Umbrella Academy
Bisto wat útsjoen op alle searjes op Netflix? Dan is 
The Umbrella Academy miskien wat foar dy! Dizze 

nije Netflix oanwinst giet oer sân bern dy’t adoptearre 
wurde troch miljardêr Reginald Hargreeves. De bern wurde 

op The Umbrella Academy oplaat ta in superheldeteam. Alle 
sân hawwe ferskillende superkrêften wêrmei't se harren 
ferdigenje kinne, lykas tiidreizgje, mei de deaden prate en 
gedachten manipulearje. 

Grande Cloud Macchiato
Ariana Grande krijt har eigen drankje by 

kofjeketen Starbucks. It drankje sil te ferkrijen 
wêze yn twa smaken: karamel en kaniel, en kin 

sawol waarm as kâld dronken wurde. Lekker! Soe 
de gearwurking te krijen hawwe mei de grapkes dy’t 

altyd makke wurde oer Ariana har achternamme 
en Starbucks? In middelgrut formaat drankje by de 

keten hjit nammentlik fan 'grande'.

Luke Perry ferstoarn
Fertrietlik nijs... Akteur Luke Perry is ferstoarn. 
Hy waard in skoftke lyn troffen troch in beroerte 
en stoar net lang dêrnei yn it sikehûs. Perry wie 
benammen bekend fan syn rol as Mr. Andrews yn 
Riverdale en fan Beverly Hills 90210.
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‘Geen gelul, uitstoot naar 

nul’ en ‘Help het klimaat, 

voordat de wereld vergaat’. 

Mei dizze en oare leuzen 

lieten 15.000 skoalbern út 

hiel Nederlân fan harren 

hearre yn Den Haag. It 

kabinet moat mear dwaan 

om klimaatferoaring tsjin 

te gean, fine se. En dus 

rûnen se fan it Malieveld 

nei it Binnenhof en wer 

werom. Jildou Kooke (15) 

fan RSG Magister Alvinus 

yn Snits wie derby. 

Wêrom hasto 
demonstrearre?
‘Om’t wy net yn de alderbêste situaasje 
sitte wat it miljeu oangiet. It kin allin-
nich mar minder wurde, mar it giet wol 
om myn takomst en leefomjouwing. 
Ik fyn dat der net genôch maatregels 
nommen wurde om de útstjit fan 
koalstofdiokside - CO2 - te ferminderjen. 
It klimaatakkoart sa’t it der no leit is net 
genôch. De politike partijen tinke dat 
it allegearre net sa slim is. Se tinke dat 
der al in soad dien wurdt, mar se kinne 
en moatte mear dwaan! Sy binne harren 
net bewust fan de minne situaasje en 
hoe fluch it giet. It is bêst wol aaklik, 
wy hawwe noch mar in lyts bytsje tiid 
om dit probleem op te lossen. Jongeren 
beseffe dat se no wat dwaan moatte.’

Stake foar it klimaat

Koest samar frij krije?
‘Ja, gjin probleem! De learlingeried fan 
skoalle hie in mail stjoerd oer hokker 
trein wy it bêste nimme koene en sa. 
Op skoalle fûnen se it goed dat wy 
demonstrearren, we hoegden allinnich 
mar in mail te stjoeren. Ek myn âlders 
wiene it der mei iens.’

Hoe wie it?!
Drok! Ik wie dêr mei in freondinne 
en yn Den Haag kamen wy noch in 
pear freonen tsjin. Wy rûnen mei de 
massa troch de stêd en rôpen hieltyd 
mei tûzenen tagelyk: CO2, weg ermee. 
Allinnich kinst net sa’n soad dwaan, mar 
mei sa’n grutte groep kinst wol fan dy 
hearre litte. Mei myn foto’s en filmkes 

ha ik dat boadskip fia Instagram noch 
fierder ferspraat.’ 

Guon minsken seine dat it 
learlingen allinne mar te 
dwaan wie om in frije dei…
‘Nuver, sy hawwe in foaroardiel en haw-
we der wier gjin idee fan. Ast seachst 
hoefolle minsken dêr rûnen, de muoite 
dy’t se nommen hiene om moaie span-
doeken te meitsjen! En in hiele dei rinne 
is ek net neat. Dêrby, it kostet wat om 
dêr te kommen.’

Do sitst ek yn it 
Greenteam fan dyn 
skoalle. Fertel!
‘Mei leararen en learlingen organisearje 

wy duorsume projekten foar it miljeu. Sa 
hawwe wy 700 sinnepanielen op it dak 
krigen! En wy hawwe in grientetún. Us 
skoalle wurdt in EcoSchool, wy geane 
sunich om mei enerzjy en wetter.’

Wat dochsto per-
soan lik om it klimaat 
te ferbetterjen?
‘Ik bin al twa jier fegetariër. Ik brûk sa 
min mooglik plestik. Ik drink út myn 
Dopper en wegerje bygelyks reidsjes en 
in plestik deksel op de kofje. As it kin, 
pak ik de fyts of de trein. Ek keapje ik 
wolris twaddehânsk klean. Ik sjoch ek 
goed of in produkt tichtby makke is, of 
hielendal yn Sina.’

Tips foar thús
Wolsto ek wat dwaan? Begjin 
mei dizze tips foar thús.
• dûs koarter
• smyt minder iten fuort
• yt minder fleis
• keapje twaddehânske klean
• smyt minder spul fuort
•  set de ferwaarming 

in graad leger

Stake foar it klimaat
Youth for 
Climate

Jildou die mei oan de 
demonstraasje fan Youth for 
Climate. Dat is in beweging fan 
skoalbern dy’t ek yn België al 
de strjitte op gie. Sy wolle dat:
•   de oergong fan fossile 

brânstoffen nei duorsume 
enerzjy flugger giet;

•   fersmoargers, benammen 
de yndustry, mear betelje;

•   minsken minder fleis en mear 
griente ite, troch griente 
goedkeaper te meitsjen. 



 

it nijste fan it nijste
 
hast it oait sa belibbe
op skoalle ha we in nije trend
gewoan yn it dragen fan ús sokken
we binne der op slach oan wend
 

learlingen leararen elkenien docht mei 
sels de konsjerzje wynt him der net foarwei
alle dagen foar’t de doarren iepen gean
bliuwe we yn kloften foar de yngong stean
 

bisten, blommen, flaggen of neutraal
elk hat syn eigen sokkeferhaal
ienlingssokken binne yn de graasje
troch dizze aldernijste raazje
 

ytsje hettinga
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De fidget spinner kenne we fansels allegearre. Mar no is der in 

nije ferzje fan: de bouncing spinner. Dy kin draaie, stuiterje én 

do kinst der leuke trúkjes mei úthelje. Asto fan wiest fan de 

fidget spinner, is de bouncing spinner miskien ek wat foar dy!

3Doodler

Neutrale kleuren

Bouncing spinner

Ast efkes net witst watst oan ha moatst of wat de 
trends kwa klean binne, kinst altyd efkes op You-
Tube sjen. Dêr binne tûzenen kanalen mei famkes en 
jonges dy’t sjen litte wat se kocht hawwe en hoe’t se 
it kombinearje. Watst de lêste tiid ek in soad sjochst, 
is de 'Shop Your Closet'-trend. YouTubers winkelje 
yn harren eigen kast en besykje nije outfitkombi-
naasjes te meitsjen. Sa kinst lekker kreatyf wêze mei 
dyn eigen klean en hâldst ek noch jild oer foar oare 
leuke dingen!
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Nei alle drokke en fleurige printsjes is it no tiid foar 

neutrale kleuren. Op de catwalk sjochst in soad bêzje 

en taupe. Rêstige items dus. Mocht dat no wat te saai 

foar dy wêze, dan kinst altyd noch foar de polkadot 

gean, want stipkes silst ek in soad weromsjen dizze 

maitiid.

Shop your closet

Nei de klimaatmars yn maart 
waard wol dúdlik hoe’n soad 
minsken fine dat wy better 
mei ús wrâld omgean moatte. 
In trend dy’t de ôfrûne tiid ek 
hieltyd mear opkomt, is it 
tsjin gean fan weismytples-
tik. Sa kinst yn restaurants 
al reidsjes krije fan reid, metaal of bam-boe. Ek brûke in soad minsken glêzen of oare wer-brûkbere flessen om drinken yn mei te nimmen. Wêr nimsto dyn iten yn mei nei skoalle ta? 

Duorsum

Tsjintwurdich binne der in hiel soad coole tech-

nologyske snufkes. En dy binne der net allin-

nich foar folwoeksenen. Sa kinst no sels yn 3D 

tekenje! Mei de spesjale pinne fan de 3Doodler 

kinst letterlik yn 'e loft tekenje. Oan de achter-

kant fan it apparaatsje stoppest in kleur-

staafke. Oan de oare kant komt der dan floei-

ber plestik út, dêr'tst figuerkes mei tekenje 

kinst. In soarte fan 3D-printer dus!
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Telefoan op ’e fyts = 95 euro boete
Ferstjoersto fytsendewei wolris in appke? Gau mei ophâlde. Foar de 
feilichheid, mar ek omdat it fan 1 july ôf in boete opleveret fan 95 
euro. Mei it telefoanferbod hopet minister Cora van Nieuwenhuizen 
fytsûngelokken foar te kommen. It boetebedrach fan 95 euro is 
itselde as by fytsers dy’t troch read fytse. Automobilisten dy’t in 
telefoan brûke wurde swierder bestraft. Dy krije in boete fan 240 
euro. Dat komt omdat in auto mear skea oanrjochtsje kin as in fytser.  

Ronaldo net mear op ferpakking FIFA 19
Fuotballer Cristiano Ronaldo stiet net langer op de ferpakking fan 
fuotbalgame FIFA 19. Hy is ek net mear te sjen op de laadskermen fan de 
game. Makker EA kundige de coverwiziging oan op Twitter, troch in nije 
ferpakking mei Paulo Dybala, Neymar en Kevin De Bruyne te toanen. In 
reden foar de oanpassing jout EA net. Der wurdt tocht dat it komt omdat 
Ronaldo belutsen is by in ferkrêftingssaak. Sels ûntkent er skuldich 
te wêzen. Hoewol’t de fuotballer net mear op de ferpakking en yn de 
laadskermen stiet, is hy noch wol in spiler yn FIFA 19. 

Skuon dy’t sels fiters fêstdogge
Wy sjogge de lêste tiid hieltyd faker dat technology yn klean ferwurke 
wurdt. Sa hat Nike skuon makke dy’t sels de fiters fêstdogge. Se hjitte Nike 
HyperAdapt 1.0 en ferskynden yn earste ynstânsje allinne yn Amearika. 
De skuon geane strak om dyn foet sitten sadree’tst se oan dochst. It systeem 
wurdt aktivearre troch in sensor yn ’e hakke. Sit de skoech te strak? Dan 
past dat oan mei de knoppen oan de sydkant. Der binne ek ledsjes yn de 
skuon ferwurke, dy’t ûnder mear oanjouwe hoe fol de batterij noch is.

Triedleaze Virtual Reality Headset  
Noch eefkes en dan kinst yn dyn virtual reality wrâld dûke 
sûnder hindere te wurden troch stroomtried. HTC hat nam-
mentlik in triedleaze Virtual Reality Headset oankundige: de 
HTC Vive Focus Plus. It is in alles-yn-ien apparaat, dus sûnder 
kabels nei in pc. Handich, want troch sa’n tried hast net folle 
bewegingsfrijheid, boppedat kin it foar gefaarlike situaasjes 
soargje ûnder it gamen. De nije gadget fan HTC waard toand 
op it Mobile World Congress yn Barcelona. It supersnelle 

5G-netwurk, dat dêr ek demonstrearre waard, makket it mooglik om games nei dit apparaat te streamen. 

Emoji op nûmerboerd
Ynwenners fan de Australyske steat Queensland kinne no wat leuks mei harren 
kenteken dwaan. Se meie nammentlik in emoji yn it kenteken opnimme. De 
emoji ferfangt net in letter, mar wurdt as tafoeging op de rjochterkant fan it 
nûmerboerd pleatst. De Australiërs meie kieze tusken fiif ferskillende smileys. 
In kenteken mei emoji kostet 500 Australyske dollars ekstra, omrekkene sa’n 
315 euro. Ynwenners fan Queensland koene al langer leuke dingen dwaan mei 
harren nûmerboerd. Sa kinne se ek it logo fan in sportclub of in stêd tafoegje. 


