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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.
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YNHâldYNHâld Leuke LinKk-lêzer!
Net te leauwen... Dit is alwer de lêste LinKk fan dit skoaljier. Wat 
giet de tiid hurd! Mar dat kin ús neat skele, want dat betsjut dat de 
simmerfakânsje deroan komt. Hast seis wike frij! Hast al plannen? 
Joadelje yn Eastenryk? Pasta ite yn Italië? Of simmer yn Fryslân, in 
bytsje tsjille op Makkum beach? Ek hearlik. 

Mar safier is it noch net, earst dizze LinKk noch eefkes troch. 
It tema fan dizze kear is ek nochris ‘Skoalle’, dus dy fakânsje 
lit echt noch efkes op him wachtsje. It WK Fuotbal komt earst 
noch. Yn juny besykje de Oranje Liuwinnen om de wrâldbeker 
nei Nederlân te heljen. Dana Philippo fuotballet ek. Net by it 
grutte Oranje, mar wol hast. Sy spilet nammentlik foar Oranje 
ûnder 19. Yn dizze LinKk fertelt se hoe’t dat is. 

Watfoar type learling bisto? It skynt sa te wêzen dat learlingen 
op te dielen binne yn ferskillende kategoryen. Us redakteur Atsje socht 
út hoe’t dat sit én makke foar dy in kant en klear skema wêrmei’tst 
útsykje kinst watfoar type asto bist. Handich, want dan snapst miskien 
ek wêrom’t guon wurkfoarmen dy wol lizze en oaren net. Doch der dyn 
foardiel mei yn dit lêste part fan dit skoaljier! 
Oer skoalle sprutsen... Tygo, Indy, Batu, Famke, Niels en Amber sitte op 
in hiel bysûndere skoalle, de Tienerschool yn Snits. Op side 7 fertelle se 
der alles oer. 

Kinsto LinKk net misse yn 'e simmerfakânsje? Folgje ús online fia 
@linkkmagazine. In machtige fakânsje tawinske! 

Hoi!
Marrit de Schiffart

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

Simmerhits
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1. Dura – Daddy Yankee

2.  One Kiss – Calvin Harris 

en Dua Lipa

3.  Échame la culpa – Luis 

Fonsi en Demi Lovato

Wat de simmerhit fan 2019 wurde sil? Gjin idee. Mar 

om alfêst yn simmersfearen te kommen, kinne wy wol 

weromsjen op 2018. Want doe hiene wy ek kneiters fan 

simmerhits! LinKk selektearre de 3 leuksten foar jim. 

Sjochst dysels alwer sitten op it badlekken?

Sis JA
tsjin nije 
aven-
toeren.

Sis JA
tsjin nije 
aven-
toeren.
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jiergong 19
juny 2019

Goed nijs! Der komt in discgolfbaan op It 

Hearrenfean. Dy moat fan ’t simmer al klear wêze. 

Witsto wat discgolf is? It is de nijste raazje yn 

sportlân. Discgolf liket op golf. In spiler moat yn sa 

min mooglik beurten in frisbee yn in basket goaie. 

Underweis komme se ‘griene’ obstakels tsjin, lykas 

fivers, beammen en strûken. Der binne yn Nederlân 

noch mar in pear discgolfbanen. De discgolfbaan op 

It Hearrenfean wurdt ek noch ien fan de grutsten fan 

it lân: mar leafst 18 holes. De baan wurdt frij 

tagonklik, hoechst dus net te beteljen. In frisbee 

moatst wol sels regelje. Wat foar dy, dizze 

simmeraktiviteit? 

Hoppa! In discgolfbaan
yn Fryslân!

Wolsto flaterfrij Frysk skriuwe? Tsjek dan de 

webside www.taalhelp.frl. Dêr fynst fergeze 

digitale taalhelpmiddels. Foar jong en âld, 

handich rubrisearre. In wurdboek, apps, games, 

in Frysk toetseboerd foar dyn telefoan of 

tablet, in oersethelp en noch folle mear. Alles 

op ien plak. Mei dizze digitale taaltools foar it 

Frysk makkest noait wer in flater. Tsjek www.

taalhelp.frl!

Flaterfrij 
#Frysk
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Tekst: N
ynke van der Z

ee, byld: Jaap de B
oer

Famkes kieze foar hynsteriden, jonges foar fuotbal. Alteast, sa 

giet dat faak. Mar by Dana Philippo (17) gie it krekt oarsom. 

Thús wiene der hynders genôch om op te riden, mar Dana woe 

fuotbalje. It hat in goede kar west, want yntusken spilet se yn 

it earste alvetal fan SC Hearrenfean én by Oranje ûnder 19.

Leeftiid :  17 jierWenplak :  De WestereenPosysje :   middenfjilderBynamme :  De SmurfSkoalle :  CIOS Grutte foarbyld :   Frenkie de Jong 
 fan AjaxDream :   fuotbalje by 

Barcelona

Dana 
Philippo
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Dana Philippo dreamt
fan Barcelona

Yn Oranje
Sels hat se in oare klup dêr’t se 
stikem fan dreamt: FC Barcelona. 
‘Daar had ik vroeger al een shirtje 
van. Hoe gaaf zou het zijn om in de 
toekomst datzelfde shirt in het echt 
te mogen dragen.’ It soe samar kinne, 
want ek har oare dream is yntusken 
útkommen: spylje yn Oranje ûnder 
19. Sûnt ferline jier sit Dana by 
de seleksje en se hat al fjouwer 
wedstriden yn it Oranje-shirt spile.

Grutsk lit Dana in foto sjen fan 
de klaaikeamer, dêr’t har Oranje-
tenu al klearleit op de bank foar de 
wedstriid tsjin Albanië. ‘Ik weet nog 
precies het moment dat het volkslied 
werd gespeeld. Dat was echt een 
kippenvelmoment. Dat is iets waar je 
altijd van gedroomd hebt. Dat je daar 
dan ineens echt staat, is bizar.’ 

Hurd wurkje
Yn juny is it WK foar de ‘grutte’ 
Oranje Liuwinnen, mar Dana mei 
yn july miskien wer oan ’e bak. Fan 
16 oant 29 july stiet yn Skotlân it EK 
fuotbal ûnder de 19 jier op ’e kalinder. 
It bliuwt noch eefkes spannend 
oft Dana útnûge wurdt troch de 

bûnscoach. ‘Vorig jaar zat ik wel bij 
de selectie, maar dat zegt niets in 
voetballand,’ seit se nuchter. Mocht 
se wol útnûge wurde, dan hat se dit 
jier gjin fakânsje. ‘Geen probleem,’ 
glimket se. ‘Ik geef mijn vakantie 
graag op voor een EK.’

Oant it safier is, bliuwt Dana hiel 
hurd trainen. Want wa’t tinkt dat 
frouljusfuotbal minder swier is as 
jongesfuotbal, hat it mis. ‘Bij SC 
Heerenveen trainen we op maandag: 
’s ochtends en ’s middags. Op woens-
dag ook twee keer per dag. En de rest 
van de week één keer. En op vrijdag 
uiteraard de wedstrijd,’ somt Dana 
op. In behoarlik folle aginda. 

In held
Dat is bêst swier, seker yn kombi-
naasje mei har skoalle. Dana docht in 
oplieding oan it CIOS en mei gelokkich 
har eigen roaster meitsje. ‘Dat scheelt 
enorm. Anders is topsport niet te 
combineren met school. Iets wat 
overigens ook niet lukt zonder mijn 
moeder,’ laket se. ‘Zonder haar had 
dit allemaal niet gekund. Mensen 
vragen me vaak naar mijn held. In 
mijn geval is dat zeker weten mijn 
moeder.’

As famke fan in jier as acht meldt Dana 
har foar it earst by de fuotbalklup yn 
har doarp De Westereen. It is leafde op 
it earste gesicht. ‘Ik vond het meteen 
fantastisch,’ laket se. Om’t der gjin 
famkesploech is, komt Dana yn in 
team mei jonkjes. It makket har neat 
út. ‘Als je in het veld je mannetje staat, 
ben je al snel één van de jongens.’

De smurf
Dana blykt talint te hawwen en 
ferruilet har ploech yn De Westereen 
foar de fuotbalklup yn Broeksterwâld. 
Ek dêr sjogge de jonges earst efkes 
nuver op as se samar ynienen in 
famke yn ’e ploech krije. ‘In het begin 

vonden ze het gek,’ fertelt Dana. 
‘Maar nadat ik mijn eerste goal had 
gemaakt, hoorde je niemand er meer 
over.’

Har talint falt ek de scouts fan SC 
Hearrenfean op. As 16-jierrich famke 
komt Dana as ien fan de jongste 
spilers by de seleksje. ‘Ze noemen 
me bij SC Heerenveen nog altijd 
gekscherend ‘De Smurf’ omdat ik de 
jongste ben,’ laket se. Se is boppedat 
de jongste doelpuntemakker ea yn de 
eare difyzje. ‘Dat was een doelpunt 
in de uitwedstrijd tegen Ajax,’ wit se 
noch goed. ‘De club waar mijn opa fan 
van is.’
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Tekst en byld: A
tsje de V

ries

Hoe is it om Jonge Denker 
des Vaderlands te wêzen?
‘Ik fyn it bêst wol spannend. Ik bin bang 
dat ik net genôch wit, domme dingen sis 
en minsken op it ferkearde paad stjoer.’

Minsken binne dochs 
sels ferantwurdlik?

‘Nee, ik tink dat frije wil net bestiet. Ik bin 
bang dat myn opmerkingen soargje foar 
in omslach yn it tinken.’

Betsjut dat datst dyn miening 
net doarst te jaan?  

‘It tsjindiel. Op de Nacht van de Filosofie 
krigen wy de fraach út it publyk: makkest 
dy soargen oer de takomst? Ik antwurde 
dêrop: ‘Ja, ik rop op ta in kommunistyske 
revolúsje.’ Minsken kamen nei ôfrin lilk 
nei my ta, fregen oft ik dat wier miende. 
Mar René ten Bosch, ús foarige Denker 
des Vaderlands, sei dyselde jûn noch tsjin 
it publyk dat in filosoof minsken neitinke 
litte moat oer oare ideeën. Dat die ik mei 
dy opmerking’

Fynst it spannend om foar 
in groep te stean?

‘Nee, ik fyn it wol moai. Earder op skoalle 
wie ik altyd wol hiel senuwachtich, mar 
dat ha ’k net mear.’

Hoe wurdst eins Jonge Denker?
‘Der wie in essaywedstriid foar filosofy-
learlingen yn Nederlân. It tema wie: De 
gebrekkige mens - geluk of tragiek? Hoe 
kijkt de jonge generatie aan tegen perfec-
tionisme? Myn dosint stjoerde myn essay 
yn. In sjuery selektearre de sân bêste 
ynstjoeringen. Ik bin ien fan dy winners.’

Wolst letter ek filosofy studearje?

‘Nee! Ik fyn it in stom skoalfak, omdat 
it net de djipte yn giet. Al sil dat oan de 
universiteit wol oars wêze. Al sûnt myn 
earste kennismakking ha ik in haat-leafde 
ferhâlding mei it fak. Ik wie 11, 12 jier doe’t 
ik De wereld van Sofie fan Jostein Gaarder 
lies. Dat wie myn opstap nei de filosofyske 
wrâld. Doe al hie ik in hekel oan ferskate 
filosofen. Aristoteles bygelyks fyn ik in 
frou-ûnfreonlike lul.’

Line Hut (18), learling 

fan CSG Comenius yn 

Ljouwert, is ien fan de 

sân Jonge Denkers des 

Vaderlands. Dat binne 

filosofylearlingen fan 

middelbere skoallen 

dy’t harren útsprekke 

oer de aktualiteit. 

Se meitsje online en 

offline publikaasjes 

en jouwe optredens op 

festivals. Sa is Line te 

sjen en te hearren by 

Iepen Up en de Nacht 

van de Filosofie.
Huh? 
De Tienerschool?!
Op de Tienerschool sitte learlingen 
fan 10 oant 14 jier. De skoalle hat gjin 
fêste groepen, húswurk of roasters. 
Elke dei begjint om 9.00 oere en om 
15.00 oere binne de bern frij. Se krije 
les fan leararen fan basisskoallen én 
fan leararen fan middelbere skoallen. 
De learlingen wurkje yn eigen tempo 
oan opdrachten en projekten. De 
âldere bern kinne de jongere bern 
helpe, of oarsom. Pas as learlingen 
14 jier binne krije se in skoaladvys, 
sa as vmbo of havo. Dêrnei geane 
se nei in gewoane skoalle.

Nei de Tienerschool

Is dat net spannend, dyn eigen 
fertroude basisskoalle achterlitte 
foar in hiele nije skoalle?

Tygo: Ik krige op myn âlde skoalle net 
genôch oandacht. As ik in fraach hie 
en de hân omheechstuts, waard ik faak 
oerslein. Myn âlders liezen oer dizze 
skoalle en fûnen it wol wat foar my. Ik 
woe earst net, mar doe’t ik nei de iepen 
dei west hie, wie ik om. 

Indy: Ik siet yn groep 8 en moast nei in 
oare skoalle ta. Ik socht om in skoalle dy’t 
by my paste. Myn broer sit op in gewoane 
skoalle, hy is goed yn wiskunde, mar net 
sa goed yn Nederlânsk. Wiskunde is foar 
him faak te maklik, mar Nederlânsk te 
dreech. Op dizze skoalle biede se passend 
ûnderwiis, dus dregere wiskunde ast der 
goed yn bist en makliker Nederlânsk ast 
dat dreech fynst.

Batu: Ik siet ek yn groep 8 en Impulse 
yn Ljouwert like my wol wat. Mar dan 
soe ik mei de trein en de bus moatte. Dit 
is makliker. 

Famke: Us mem tocht dat it wol wat 
foar my wêze soe. Hjir hoech ik my net 

te bewizen. Ik tink no alle dagen: yes, ik 
mei nei skoalle. Echt wier!

Niels: Ik wist net wat ik nei groep 8 woe, 
eins socht ik in tuskenjier om’t ik noch 
wat jong wie foar de grutte skoalle. Ik 
koe noch in kear groep 8 dwaan, mar dat 
soe wol saai wurde. Dizze skoalle is de 
oplossing. 

Amber: Op myn âlde skoalle waarden 

de groepen yn groep 6 trochelkoar helle 
en dat woene se no wer dwaan. Dêr hie ik 
gjin sin oan, dus de Tienerschool kaam 
op it goede momint.

Op de Tienerschool sitte bern fan 
10 oant en mei 14 jier trochinoar yn 
'e klasse. Wat is noch mear in grut 
ferskil mei in gewoane skoalle?

Indy: Wy hawwe hjir in coach, ien dy’t 
goed wit wa’tst bist. Dat kin ek makliker 
om’t it in lytse skoalle is. We binne dit 
skoaljier mei 33 bern begûn.
Amber: Wy krije hjir gjin húswurk!

Jim binne ôfgryslik posityf 
oer de Tienerschool. 
Kin der echt neat better?

Tygo: It plein soe echt wol moaier kinne.

Batu: En wy meie net fan it plein ôf, op 
de grutte skoalle soe dat wol meie.

Famke: Wy moatte alle dagen oant 
15.00 oere nei skoalle.

Niels: En yn ’e lunchpauze moat it in 
kertier stil wêze. Bêst wol saai.

Snits hat in nije skoalle. Net gewoan in nij gebou, mar écht in nije skoalle. In skoalle foar bern fan 10 oant 14 jier. 
Tienerschool Sneek is de namme. Tygo, Indy, Batu, Famke, Niels en Amber sitte no hast in jier op dizze skoalle en 
fertelle wat se derfan fine. 

Amber NielsfamkeTygo batuIndy

Lês mear oer de Jonge Denkers 

des Vaderlands op 

www.dejongedenkers.org.

Wat is eins uh... filosofy?
It wurd filosofy komt fan it âlde Grykske wurd philosophia. 
‘Philo’ betsjut ‘dy hâldt fan’ en ‘sophia’ betsjut ‘wiisheid’. Ast 
it goed lêst, is it dus it hâlden fan wiisheid. Filosofy is grutte 
fragen stelle oan dysels en dan neitinke oer dy grutte fraach. 
Bygelyks: wêrom libje wy eins? Of: wannear bist in goed minske? 
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Tekst: Tialda H
oogeveen

Line Hut tinkt der oer nei

Jonge Denker 
des Vaderlands
út Ljouwert
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Koart ferhaalKoart ferhaal
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Tekst: A
ns W

allinga

It is woansdeitemiddei it sânde oere. Klasse 2.2 hat Frânsk 
en rint nei lokaal P5. It âlde geboutsje is skurf en keal, de 
kezinen heal ferrotte en de flier kreaket by alle stappen. 
Lokkich is it knap waar, want as it mar wat waait, fiele se de 
wyn om ’e fuotten. Elkenien hat in hekel oan it needgebou, 
dat al mear as fiif jier in tydlik ûnderkommen is oant der 
nijbou komt. It is der of te kâld of fierstente waarm. Mar les 
yn Elba, sa’t de barakken op skoalle neamd wurde, hat ek 
twa foardielen. It earste is dat der gjin wc’s yn sitte, dus as 
men nei it húske moat, moat men nei it haadgebou ta. Al mei 
al kostet dat loopke minstens tsien minuten. En it twadde 
foardiel is it moaie sicht op de fytsehokken. Altyd leuk om 

te sjen wa’t der komme en gean. 
Fenna giet krekt as alle woansdeis by it rút 

oan de kant fan it skoalplein sitten. No 
net it meast handichste plak mei de 

sinne op ’e ruten. Lysbeth wol earst 
net iens neist har sitte: ‘Hallo, ik 

gean net by it rút sitten. Kinst 
wol rane.’
‘Ah ju, falt wol wat ta. 

Dochst dyn jaske mar 
út.’ Fenna besiket har 
freondinne oer te heljen.
‘Oh jaaa, woansdei!’ Mei 
begryp foar de situaasje 
giet Lysbeth sitten.
En mei in reade kop 
hellet Fenna har spul út 

de tas. Reade lokken falle 
har foar it gesicht.

‘Wat kleurest moai mei dyn hier,’ 
pleaget Lysbeth. In grapke dat Fenna 

mar min wurdearje kin. Se fynt har reade hier 
en ûntelbere skeinspruten fer skriklik.
 
De learares begjint mei de les. Mefrou Van Rossum stiet 
bekend as âlderwetsk en strang en har lessen as saai en dreech. 
In protte learlingen ha in hekel oan it lytse frommeske mei 
it reade hier en faak besykje se har op ’e kast te jeien. Dan 
wurdt se sa read as in kreeft en kin se omraak in kiel opsette. 
De les is al in moai skoft oan ’e gong as Lysbeth Fenna 
oanstjit en freget: ‘Wêr bliuwt Rob?’
Fenna hellet de skouders op.
‘Ik moat ynienen hiel nedich,’ seit Lysbeth en tagelyk stekt 
se har hân op. ‘Mevrouw, mag ik naar het toilet?’
‘Als Jeroen terug is, mag jij,’ antwurdet Van Rossum.
‘No hoopje ik mar dat dy Jeroen wat fluch pisje kin,’ flústeret 
Lysbeth.
 
Nei in hoartsje komt Lysbeth wer troch de doar fan it 
haadgebou nei bûten. As se it plein oer flanearret hat se in 
grutte smile om ’e mûle. Wer yn it lokaal: ‘Hy komt sa. Hy 
moast earst noch in toets ynhelje by wiskunde. Hearde ik fan 
Hylke. Mar as er klear is, geane se nei hûs.’
Fiif minuten letter sjogge se de doar fan it haadgebou iepen 
gean. Rob, Jorrit en Hylke rinne nei de fytsehokken. Se 
steane earst noch efkes byelkoar te praten. Dan helje se 
de fytsen fan ’t slot en stappe op. Yn stee fan it plein ôf te 
fytsen, rydt Rob op Elba oan. As er neist lokaal P5 is, set 

er in foet tsjin it kezyn oan en freget troch it 
iepensteande rút: ‘Ça va? De kop derby hâlde 
hear, oars wurdt Van Rossum lilk.’
‘Rob de Jong! Doorfietsen jij!’ pipet Van Rossum 
mei in hege stim.
‘Ja, ja, rêstich mar. Earst dizze twa moaie froulju 
deisizze.’
‘Nu is het genoeg! Doorfietsen en anders kun je tot 
half vijf blijven!’
‘Tocht ik net. Ik moat de kranten noch dwaan.’ Rob 
set ôf mei de foet en fytst nei syn twa maten. De 
hiele klasse sjocht se nei en heart foardat se 
ôfslaan: ‘Fjoertoer!’
Van Rossum stampt it lokaal út en sil 
ferhaal helje. It knotsje yn ’e nekke 
swypket hinne en wer. It hiele gebou 
skoddet. Se wol achter de jonges 
oan, mar dy binne de bocht al om. 
 
De oare deis yn it moarnsskoft 
komt Rob by Fenna en Lysbeth. 
Hy pakt in stoel, draait him om 
en giet mei de earms oer de 
rêchleuning sitten.
‘Wy sille fan ’e middei mei 
in hiele ploech te swimmen. 
Geane jimme ek mei?’ freget er 
en knypeaget nei Fenna.
Foardat de fammen antwurdzje 
kinne, stiet Van Rossum achter 
Rob.
Se tikket him op it skouder en seit: 
‘Jongeman, meld jij je vanmiddag 
even bij de rector na je lessen? Hij 
is op de hoogte van jouw actie van 
gisteren. En houd er rekening mee 
dat het vandaag wat later wordt. Als je 
begrijpt wat ik bedoel.’
Rob springt op en stammeret: ‘O ja, 
mevrouw Van Rossum, dat is waar ook. Ik 
ben vanmorgen nog naar u op zoek geweest. 
Ja, dat van gisteren zat me namelijk wat dwars. 
Dat had ik niet moeten zeggen, maar het floepte 
er zomaar uit. Excuses, mevrouw.’ Hy praat sacht, 
hâldt de holle wat skean en sjocht hiel sneu.
‘Mooi verhaal en je kunt heel zielig kijken, maar ik 
geloof er helemaal niets van.’
‘Het is echt waar, mevrouw, het spijt me enorm.’
‘Dat had je eerder moeten bedenken.’ Van Rossum draait 
har om en tripket fuort.
‘Jemich, wat in trut, kin ik fan ’e middei plein feie,’ foeteret 
Rob. ‘No, dat swimmen wurdt hjoed neat dus.’
Laitsjend sjocht Fenna nei Rob en seit: ‘Ik sil wol efkes mei 
myn muoike prate.’
‘No, dêr kin ik wat mei. Wat moat ik mei dyn muoike?’ Dan 
falt it kwartsje en wit er net hoe’t er sjen sil.
Fenna giet stean en foardat se fuortrinne sil, flústeret se Rob 
yn it ear: ‘Enne, noait wer ‘fjoertoer’ sizze, hear, want dan 
wurde wy hieeel boas. Dat sit yn de famylje.’
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Spinnedeader 
Dizze lytse krêftpatser is de spinne-
deader. In wespesoart dy’t spesjalisearre 
is yn it fangen en ferlamjen fan spinnen. 
Spinnen binne nammentlik in hearlik 
snackje foar de lytse larfkes. Hasto ek 
wolris coole ynsekten sjoen? Meitsje in 
foto en diel dy mei #mynfryskegea. Ris 
sjen wa’t de stoerste foto hat!  

Wûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân



Kidsfitness is by in protte bern 
noch ûnbekend. De sport bestiet út 
krêftoefeningen, linichheid en eksplo-
siviteit. ‘Yn in act op muzyk presintearje 
ik dat as gehiel oan de sjuery,’ fertelt 
Maeve. 

Akrobatyk by 
de Lemsterslús
As lyts famke wenne Maeve flakby de 
histoaryske Lemsterslús. De foto’s by 
dit artikel binne dêr ek makke. Tegearre 
mei har sus Mare klom Maeve geregeld 
yn ’e bysûndere ferljochtingspeallen. 
Net frjemd dus dat har sportkarriêre 
yn de turnseal begûn. Maeve turnde 
by DOS Lemmer en WIK-FTC en kaam 
al gau op it heechste nivo terjochte, by 
Turncentrum Heerenveen. Maeve: ‘Om 
bepaalde krêfttesten te heljen krige ik 
neist it turnjen krêfttraining fan Jack 
Zwolle op ’e Lemmer. Eins fûn ik dy 
trainingen leuker as de turntrainingen.’       
   
Maeve naam ôfskied fan it turnjen en 
fokust har no folslein op Kidsfitness. ‘Ik 
wist earst net iens dat der wedstriden 
wiene. Ik die it gewoan omdat ik it leuk 
fûn,’ fertelt se entûsjast. Kidsfitness 
wurdt ek wol sjoen as it nije bûten 
boartsjen. Klimme oer auto’s, slingerje 
oan touwen en foaral in protte lol 
hawwe. ‘Ik hâld net echt fan it trainen 
mei apparaten. By Jack traine wy in soad 
bûten.’  

Nei it EK
Yn maart kwalifisearre Maeve har foar 
it NK en yn april waard se Nederlânsk 
kampioen. ‘It is wol spitich dat der op 

myn nivo yn Nederlân hielendal gjin 
oare bern meidogge, mar no mei ik 
wol nei it EK yn Servië. Dêr dogge wol 
oare bern oan mei. Maeve skriuwt dus 
skiednis troch as earste Nederlânske 
oan Kidsfitness te dwaan en nei it EK 
te gean. ‘Dat is bysûnder. Ik hoopje 
dat mear bern hjirtroch op Kidsfitness 
geane.’ 
Maeve har sterke punt yn har act binne 
de searjes mei salto’s en skroeven. 
‘Ynternasjonaal binne der al in soad fan 
dy ‘slangefamkes’ dy’t superlinich binne. 
Dan fyn ik it just leuk om mei wat oars te 
kommen.’ Krekt as by turnjen is Maeve 
ôfhinklik fan it oardiel fan in sjuery. 
‘Dêr wie ik al oan wend. Ik wol gewoan 
knalle mei myn oefening en dan sjoch ik 
wol wat de sjuery derfan fynt.’  

Insta stjer
De media hawwe de prestaasjes fan 
Maeve ûndertusken al oppakt. Omrop 
Fryslân en it Jeugdjournaal hiene al in 
ynterview mei har. ‘Ik fyn it leuk om 
minsken te fertellen wat ik doch. 
Ik hoopje dat no ek oare bern fia it 
turnjen of dûnsjen by dizze sport 
útkomme.’ De bylden fan Maeve 
yn har Wonder Woman-outfit 
geane viral en op Insta hat se 
ûndertusken hast 50.000 folgers. 

It Zuyderzee Lyceum op ’e Lemmer, 
wêr’t Maeve de brêgeklasse VWO 
docht, jout har alle romte om 
skoalle en sport te kombinearjen. 
Wat fine har klassegenoaten 
derfan? ‘Se fine it in bytsje gek dat 
ik sa faak traine wol. Mar se fine it 
ek wol leuk om te sjen dat ik meidoch 
oan in NK en in EK.’ 

Brokkoly 
en hinnefleis
Maeve besiket har sûne libbensstyl ek 
te promoatsjen. ‘Myn trainer hat my in 
soad oer iten leard en wat dat mei myn 
liif docht. Ik yt brokkoly en hinnefleis en 
ik drink smoothies. Dat makket oaren 
wol nijsgjirrich. In pear freondinnen 
traine no ek by Jack. Ik fernim sels dat 
sûn iten echt wurket, want as ik goed 
yt en dêrnei te trainen gean ha ik folle 
mear enerzjy.’ 

Salang’t Maeve noch net presys wit wat 
se letter wurde wol, hopet se oaren te 
ynspirearjen om te bewegen en sûn te 
libjen. ‘Mar it liket my ek wol leuk om 
sportarts te wurden… of turntrainster!’ 
Wat it ek wurdt, Maeve sil der 100% 
foar gean, want: ‘Ik ha sjoen hoe hurd 
Epke altyd wurket.’ En Epke bliuwt in 
foarbyld.  
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Maeve van der Veer
Leeftiid: :  13 jier
Wenplak :  De LemmerInstagram :  @dutchgymnasticsgirlSkoalle :  Zuyderzee Lyceum

Maeve hat in missy

Doe’t Maeve van der Veer 

(13) fan De Lemmer lyts 

wie, hie se in dream: se 

woe de nije Epke wurde! 

Jierrenlang die se oan 

topturnjen, mar se stapte 

oardel jier lyn oer op 

Kidsfitness. Dat pakt 

goed út, want se mei foar 

Nederlân nei it EK. Neist 

goede eigen prestaasjes 

hat se noch in missy: 

Kidsfitness op ’e kaart 

sette. Dat slagget al goed, 

want op Instagram is 

Maeve mei hast 50.000 

folgers al in stjer.  
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Linkke sidenLinkke siden
Ek dit jier wiene der wer in soad 
ferneamde minsken te sjen op 
it Met Gala. Dat is in evenemint 
dat organisearre wurdt yn it 
Metropolitan Museum of Art yn 
New York. Untwerpers meitsje 
klean foar de stjerren en toane 
dêrmei harren wurk oan de wrâld. 
Elk jier hawwe it moadegala en 
de byhearrende tentoanstelling 
in oar tema. Dit jier wie it tema: 
Camp: Notes on Fashion. De 
Amerikaanske Vogue omskriuwt 
it as ‘keunstich’ en ‘over the top’. 
It tema hat net echt in definysje, 
mar mear in gefoel. Snapsto it 

noch? Ekstravagante klean wiene der yn elk gefal wol te sjen. Hiel bysûnder en apart. Sa kaam Katy Perry 
as kandeler en Lady Gaga tovere ûnder har enoarme rôze jurk mar leafst trije oare outfits wei. Wy sizze 
keunst mei in grutte K…  

Ekstravagant feestje

Sterk duo: 
Bieber en Sheeran 
Fans spekulearren der al skoften oer, mar no is it ek 
echt in feit. Justin Bieber en Ed Sheeran hawwe te-
gearre nije muzyk útbrocht. It duo liet earder al op 
harren Instagram in foarpriuwke hearre. Dat waard tige 
entûsjast ûntfongen troch de fans fan beide muzikanten. 
Healwei maaie waard I Don’t Care ek offisjeel útbrocht. 
Is dit dé simmerhit fan 2019? 

Tichterby dy
Lil Kleine, a.k.a. Jorik Scholte, hat 
in bysûnder ferske skreaun. It giet 
oer syn grutte leafde Jaimie Vaes. 
It ferske hjit fan Dichterbij Je. Yn 
it nûmer besjongt hy hoe’n soad 
hy wol net fan Jaimie hâldt. En 
by dat ferske heart fansels in like 
bysûndere fideoklip. Yn de fideo is 
te sjen hoe’t Lil Kleine in serenade 
bringt oan syn freondinne. Jaimie 
is op dit stuit yn ferwachting fan 
harren earste berntsje. Romantysk!

Stikem 
troud

Aktrise Sophie Turner, bekend 
fan Game of Thrones, en 
sjonger Joe Jonas, fan de Jonas 
Brothers fansels, binne yn it 
geheim troud! It jonge stel joech 
inoar yn Las Vegas it jawurd. De 
23-jierrige Turner hie in wite 
jumpsuit oan en Jonas (29) in 
donkergriis pak. Yn in kapel 
waard it stel troud troch in Elvis 
Presley-imitator. Gelokkich hat 
Sophie de leafde fan har libben 
fûn, want har Game of Thrones-
personaazje Sansa trof it minder 
goed...

Ek Joe en Sophie wiene trou-
wens yn bysûndere outfits te 
bewûnderjen op it Met Gala.  

Geheimsinnich album
Taylor Swift komt ynkoarten mei nije muzyk. In skoftke 
lyn makke se foar it ferske Me! in fideoklip mei sjonger 
Brendon Urie fan de band Panic! At The Disco. Me! is it 
earste nûmer fan Swift har nije album. No seit de 29-jierrige 
sjongeres dat yn dy muzykfideo de titel fan har nije album 
ferstoppe sit. Hasto him al fine kinnen?

Keninklike poppe
Der is in nije keninklike poppe! Nee, kening 
Willem-Alexander hat net in fjirde berntsje 
krigen. It binne de Britske prins Harry en 
Meghan Markle! Op 6 maaie waard it stel foar 
de earste kear heit en mem, fan in lyts jonkje. 
De poppe hjit: Archie Harrison Mountbatten-
Windsor. Hy is de sânde yn de line fan 
troanopfolging. 
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Guon 

wittenskippers 

sizze dat learlingen 

op te dielen binne 

yn ferskillende 

typen. Watfoar 

type learling bisto? 

Doch de test (dy’t 

net basearre is 

op wittenskiplik 

ûndersyk, mar hiel 

faak wol kloppet). 

De selfiequeen/king
Lessen wêryn’tst dyn telefoan 
yn ’e tas sitte litte moatst, fynsto 
ferskriklik. Want do bist hast 
mei dyn telefoan fergroeid. 
Alles giet op de app, alles komt 
op insta. No ja, alles… Dyn hier moat 
wol goed sitte fansels! Ek wol: de 
merkelover, de influencer, de hipster.

De relaxte
Op tiid komme is net echt dyn ding. 
Bist faak krekt wat te let, hast faak ek 
krekt net it goede spul by dy. Mar 
dat jout neat, want gjinien nimt 
it dy kwealik. Sterker noch, oare 
learlingen en dosinten fine dy wol 
chill en wolle dy graach helpe. Ek wol: 
de sliepkop, de lichtsinnige, de chille.    

De gichelkont
Do pierewaaist oeral moai 
trochhinne. Hast ien of in pear écht 
goede freondinnen dêr’tst sa’n bytsje 
oan fêstplakt bist. Jim binne op skoalle 
altyd byinoar, mar ek nei skoaltiid. En 
foar skoaltiid. Sitte op deselde sport, 
binne like goed yn deselde fakken 
en lykje sels in bytsje op inoar. Ek 
wol: de twaling, it famkefamke.

De tinkt-dat-er-cool-is
Grutte kâns datsto yn ’e hoeke fan it 
lokaal sitst wêr’t de measte desibellen 
weikomme. In gesellich hoekje, mar net 
it bêste plak foar konsintraasje… Dyn 
sifers binne miskien net de heechste fan 
de klasse, mar hast wol in soad lol. En 
klassegenoaten kinne dy soms wol 
sjitte, mar stikem moatte se ek wol 
om dy gnize. Do stiest ek wol bekend
as de rebel, de letkommer, de lûde.

De streber
Do bist fêst de perfekte learling. 
Saakjes goed foarinoar, altyd alle 
boeken, sportklean, opladers, iten en 
drinken by dy. Altyd op ’e tiid. Wolst 
in oar bêst helpe. Prachtige eigenskippen 
dy’tst ek seker net kwytreitsje moatst, 
mar in bytsje mear lol yn it libben is ek 
net ferkeard! Ek wol: de fanatikeling, de 
ferlegene, de dreamer.
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Goed hear
gean nei fraach 9

Nee
gean nei fraach 3

1.

Nee, duh, net goed 
foar myn nagels/hier!

gean nei fraach 3

Is gym dyn 
favo fak?

Wurdst der faak 
útstjoerd?

Ja
gean nei fraach 2

3.

Ja
gean nei fraach 4

De fakken op skoalle
gean nei fraach 4

Wêr witsto it 
measte fan?

It libben fan freonen/freondinnen 
en ferneamde YouTubers

gean nei fraach 5

Liene klasgenoaten faak 
dyn lym/pinnen/gom/

kleurpotleaden?

Nee, ik lien sels faak!
gean nei fraach 6

Bist in famke?

Nee
gean nei fraach 6

RESULTAAT:
De gichelkontJa

5.

2.

4.

Ja, tafallich wol!
gean nei fraach 6

6. Wat dochsto nei skoaltiid?

Shoppe, kletse
gean nei fraach 7

Hoe sjocht dyn rapport derút?

Geweldich!
gean nei fraach 9

Ik doarde him de lêste 
kear net te besjen

gean nei fraach 8

Gemiddeld krekt in 6
gean nei fraach 9

Hingje, chille
gean nei fraach 7

Húswurk meitsje
gean nei fraach 7

Hoe giet it mei de leafde?

Ik moat se fan my ôfslaan
gean nei fraach 9

Hoefolle échte freonen of 
freondinnen hast?

RESULTAAT:
De selfiequeen/-king

RESULTAAT:
De ‘tinkt-dat-er-cool-is’ 

Ja, mar ik meitsje dan 
ek goeie grappen

RESULTAAT:
De streber

Giet dy neat oan!
gean nei fraach 10

1 of 2
gean nei fraach 10

5 10+

RESULTAAT:
De relaxte

Moat der faak ien om 
dy laitsje?

7.

8.

9.

10.

Nee

Nee, écht net relaxt!
gean nei fraach 4

Disclaimer: wy kinne der hielendal neist sitte. Dan bist gewoan dysels. En altyd: goed sa’tst bist. 

??Watfoar type learling bistoWatfoar type learling bisto



ik sjoch wol hoe't sy it docht
mar ik ha gjin nocht

om sabeare te dwaan
myn wêzen fuort te jaan

ik wit wol hoe't it heart
mar ik wol it net

omdat ik it net mien
my gedrage as elkenien

mysels wêze, hjoed
jout my moarn nije moed

Sa’t it heart

Tialda Hoogeveen

BE YOURSELF
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Natuerkunde is net allinnich mar in fak datst op skoalle folgest. 

Do kinst no ek thús de wittenskipper úthingje mei dizze 

eksperimintearset. Meitsje mei kristalsâlt, in bytsje wetter en 

kleurstof de moaiste kristallen! It is net allinnich moai om se 

groeien te sjen, mar ek learsum. Sa komst te witten wat 

kristallen no krekt binne en hoe't de ferskillende foarmen ta 

stân komme. En úteinlik hast in moaie - sels makke – 

kristallekolleksje. Stiet moai op dyn keamer! 

Skulpen

Meitsje dyn eigen kristallen!

Natuereleminten binne hip yn moadelân. Sa silst 
dizze simmer fearkes op skuon sjen. Ja echt, fear-
ren! As fleurich fersiersel op fammeskuon. Op 
platte skuon, mar ek op hakken. Fljochsto al nei de 
winkel foar dizze trend?

19

Y
llustraasje: Lem

on ’n Salt

Skulpen… wy sjogge se oeral. Foarich jier wiene se 

al populêr, mar de lytse seeskulpkes binne yn 2019 

ek wer in grutte trend. Kommende simmer kinst 

se op ûntelbere wizen drage: as ketting, earmbân, 

ankelbantsje, mar sjochst se ek op bikinys en 

badpakken, op slippers, tassen, jurken en as 

earbellen. Hasto se al yn dyn kast hingjen?

Fearen op ’e skuon

Der wurde hieltyd mear en hiel-
tyd nuverder diëten útfûn. Wolst 
witte hokker iten no krekt 
geskikt is foar dyn lichem? 
Doch in DNA-test! Mei de út-
slach kin in personalisearre 
menu foar dy gearstald 
wurde. Mei de test krigest ek mear yn-formaasje oer bygelyks dyn golesterolpersintaazje en sûnens. Moatst wol efkes flink ta de bûse. De test en it byhearrende advys kostje sa'n 600 oant 1000 euro...

DNA-test

Dit is Cozmo! In lytse robot mei in 

grut brein en miskien noch wol in 

gruttere persoanlikheid. Cozmo is 

in tûk apparaatsje dêr'tst spultsjes 

mei dwaan kinst. Hy kin in echte 

freon wurde. Hy hat nammentlik 

echte emoasjes! Sa kin er bliid, fer-

trietlik, ûngeduldich of entûsjast 

wêze. Cozmo stiet altyd foar dy 

klear om mei dy te boartsjen, mar 

pas op: hy sil dy net samar winne 

litte!

Tûk húsgenoatsje
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Minecraft-film yn 2022
It duorret noch hiel, hiel lang, mar wy woene it jim net ûnthâlde. Der 
komt in Minecraft-film! De film ferskynt op 4 maart 2022 en giet oer 
in famke dat mei in grutte groep avonturiers de Overworld rêde moat 
fan de Ender Dragon. Se moatte derfoar soargje dat de draak de wrâld 
net ferneatiget. De film is basearre op Minecraft, de game út 2011 dy’t 
noch hieltyd populêr is. De film wurdt makke mei Warner Bros. Fierder 
binne der noch net folle details bekend. Fan Minecraft ferskynde 

earder al in ynteraktive searje mei de namme Minecraft: Story Mode. Dy stiet sûnt ein 2018 op Netflix. 

Nij: brûkersnamme PlayStation oanpasse
Brûkers fan de online tsjinsten fan PlayStation kinne no harren 
brûkersnamme feroarje. It oanpassen fan in online brûkersnamme op 
PlayStation Network is de earste kear fergees. Foar de dêropfolgjende 
nammewizigingen wurdt alle kearen 10 euro rekkene, of 5 euro ast 
in PlayStation Plus-abonnemint hast. It werom feroarjen nei in âlde 
brûkersnamme is altyd fergees. Spilers kinne de âlde brûkersnamme tritich 
dagen lang neist de nije namme sjen litte, sadat freonen sjogge wa’t de nammewiziging trochfierd hat.   

Makkers Fortnite meitsje oeroeren
Game-makkers hawwe faak te meitsjen mei in ekstreem hege wurkdruk. 
By de makkers fan Fortnite skynt dat hielendal it gefal te wêzen. Sy 
moatte soms santich oant hûndert oeren yn ’e wike wurkje, blykt út in 
ûndersyk fan gamessite Polygon. Fortnite wurdt wykliks update mei 
(tydlike) tafoegingen, bygelyks foar wapens en klean. Dat konstante 
updaten is foar wurknimmers tiidslinend en jout in soad druk. 
Wurknimmers sizze dat se in soad frije dagen hawwe, mar dat it hast ûnmooglik is om dy op te nimmen. 
‘As ik frij nim, hawwe oaren noch mear wurkdruk,’ seit ien fan de makkers. ‘Net ien wol dy persoan wêze.’

Alde iPhones smite jild op   
It wie al mooglik om âlde iPhones yn te leverjen by Apple Stores yn 
ruil foar koarting. Dat kin no ek by KPN-winkels. De ynruilwearde 
wurdt bepaalt troch it type en de steat fan de iPhone. Apple recycled 
de âlde apparaten mei help fan in spesjale robotearm. De robot hjit 
Daisy. Apple kin der mear as 1,2 miljoen telefoanen per jier mei 
útinoar helje. De materialen wurde werbrûkt yn oare apparaten. 
Hartstikke handich. Apple hat op dit stuit in Daisy robotearm op 

twa lokaasjes. Ien yn it Amerikaanske Austin en in twadde yn in Nederlânske fabryk. 

Mûs oanslute op de iPad
In mûs oanslute op de iPad… It klinkt frjemd, mar ynkoarten 
kin it. Apple makket it mooglik yn de nije update iOS 13, dy’t 
wierskynlik yn septimber ferskynt. It bestjoeringssysteem fan de 
iPad feroaret net as der in mûs op oansletten wurdt. It skerm komt 
der bygelyks net út te sjen as in MacBook. De tablet bliuwt dus ek 
maklik mei de hân te betsjinjen. It is noch net dúdlik hoe’t de mûs 
oansletten wurde kin. Wierskynlik mei in USB-kabel én triedleas 
fia bluetooth. Liket it dy wol wat, in tablet bestjoere mei in mûs? 


