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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 2019-2020: 

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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YNHâldYNHâld Ha LinKk-lêzer!
It sit der wer op. Klear, oer, dien. De simmer is foarby. Ien treast: hjir 
is LinKk! It ljocht tusken al dy tsjustere skoalboeken. Dit tydskrift 
lêsto it kommende skoaljier by it fak Frysk, want LinKk is – mar dat 
hiest fêst al yn ’e gaten – Frysktalich. Mar dêr hie ik it net oer. Ik hie 

it oer de simmer. Spitich dat dy alwer foarby is. No moatst wer 
fol oan ’e bak: lessen, húswurk, toetsen... Drok hear, en dat ek 
nochris op in nije skoalle! Hast al leuke minsken kennen leard 
yn de earste wiken? Want do wolst fansels wol nije freonen 
meitsje op skoalle. 

Freonen meitsje… It tema fan dit LinKk-nûmer past dêr 
hielendal by, want dat is ‘Minsken en moetingen’. Yn dizze 
LinKk komst yn ’e kunde mei alderhande minsken. Moetsje 

Thomas Azier, in rizende stjer yn muzyklân. Lês oer fakânsjefreonen; 
hoe faak binne sokke freonskippen eins bliuwend? En kom te witten 
hoe’t de muzikanten fan Advendo Snits fan ’t simmer terjochte kamen 
op de premjêre fan Stranger Things yn Parys. Ik hoopje datst it leuk 
fynst om LinKk te lêzen.

Wolsto ek bûten de Fryske les op ’e hichte bliuwe fan linKke nijtsjes? 
Folgje LinKk fia Facebook of Insta (@linkkmagazine).  

Hoi!
Marrit de Schiffart

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

Simmerfakânsje
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1. Italië – 13 wiken

2. Grikelân – 12 wiken

3. Portugal – 12 wiken

Do hast krekt in hiel skoft fakânsje hân. Mar hoe lang 

dy simmerfakânsje ek is, mei seis wiken ha wy 

Nederlanners de koartste simmerfakânsje fan hiel 

Europa. Ast salang mooglik simmerfakânsje ha wolst, 

kinst it bêste nei ien fan dizze trije lannen ferhúzje. 

It is in 

moaie dei 

foar in 

moaie dei

Nûmer 1
jiergong 20
septimber 2019

Ik ben Mens. Dizze wurden binne op meardere 

plakken yn Ljouwert op strjitte spuite. It is in 

projekt fan studinten fan de Academie voor 

Popcultuur. Sy freegje oandacht foar sinleas 

geweld. Is der safolle sinleas geweld yn ’e stêd 

dan? De oerheid seit fan net, dy sinjalearret in 

dalende trend as it om kriminaliteit yn Fryslân 

giet. Neffens ‘Ik ben Mens’ is der just sprake fan 

in ûnsichtbere ûnfeilichheid. Ynsidinten dy’t 

net meld wurde en ferhalen dy’t net ferteld 

wurde. 

De wite teksten yn ‘e stêd moatte ús dy ferhalen 

fertelle. Ast de Insta fan ‘Ik ben Mens’ folgest, 

sjochst de lokaasjes en de byhearrende teksten.      

Kinsto 
foardrage? 

Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Rapper YannO
Rizende stjer út Ljouwert

Wat sit dyn hier leuk!
It magyske effekt fan kompliminten

Skriuwe, slikje, plakke, wachtsje... repeat 
Hasto in pinfreon?

Twa fammen
Koart ferhaal 

Wûnderlik Fryslân
Ferwûnderje dy! 

Eva padelt, de nijste sporthype
Sportportret

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Spylje op premjêre Stranger Things
Timon docht syn ferhaal

SA2019
De nijste gadgets en hypes

Bus
Poëzy

F-terside
Oer games, ynternet en tech

Ik ben Mens 

folgje LinKk magazine online

Kinsto it? Fol passy en konsintraasje in gedicht 

foardrage op in grut poadium? Jou dy dan op foar 

FeRstival. FeRstival is de Fryske foardrachtswedstriid 

foar middelbere skoallen. De foarrondes binne op 

freedtemiddei 8 novimber yn Snits en op 

freedtemiddei 15 novimber yn Drachten en Ljouwert. 

De finale is op sneon 14 desimber yn it Posthuis 

Theater op It Hearrenfean. De oanfang is altyd 13.30 

oere.

 
Om mei te dwaan kiest in gedicht út it boekje 

FeRsefariaasje 2019. Dat boekje kinst krije fia dyn 

dosint Frysk. Dêryn stiet ek hoe’tst dy opjaan kinst, 

dat moat foar 18 oktober. Doch mei en wy sjogge dy on 

stage!  

 
PS De winners fan FeRstival 2017 mochten in eigen 

foardrachtclip opnimme. Sjen? Sykje op YouTube op 

‘FeRstival 2017’.
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Rizende stjer 
YannO As jonge wie YannO gek op Frânsk- en Ingelsktalige 

rap. ‘Ik luisterde vooral veel naar de Amerikaanse 
rapper Nas. Zijn manier van verhalen vertellen vind 
ik mooi. En ik kan me met hem identificeren.’ Doe’t 
YannO tolve wie, gie er mei syn broer mei, dy’t yn in 
rapgroep siet. ‘Zij hadden de juiste apparatuur en bij 
hen kon ik laten horen wat ik in huis had.’ De jonges 
wiene fuortendaliks ûnder de yndruk fan YannO syn 
talint.

Dochs wer oan 'e slach
Pas letter doarde hy it serieuzer oan te pakken. Twa 
jier ferlyn brocht er mei it duo Jack & Lewis in miny-ep 
út. It groepke gie lykwols al gau wer útinoar. Dêrtroch 
bleaune der nûmers lizzen dy't net útbrocht waarden, 
mar dêr’t YannO wol yn leaude. Dêrom brocht er op 
eigen krêft de track Bella Kin út. 

FunX
Dat nûmer waard oppikt troch radiostasjon FunX. ‘Ze 
hadden mijn muziek gehoord en vroegen me om mee 
te doen met FunX Talent: Summer Vibes.’ Yn earste 
ynstânsje twifele er. ‘Maar ze vonden dat ik een 
serieuze kandidaat was en dat ik kon winnen. Dus ik 
dacht: ik heb niks te verliezen.’

YannO slagge deryn de sjuery te ymponearjen mei 
syn nûmer Ferrari. ‘Dat nummer had ik al liggen. Ik 
wilde het uitbrengen in de zomer en zocht nog goede 
promotie.’ Ien fan de easken fan FunX wie: it nûmer 
mocht noch net earder online stien hawwe. Perfekt 
dus!

YannO hie net ferwachte dat er winne soe, omdat syn 
konkurrinsje yn it Nederlânsk song en hy tocht dat 
syn Frânsktalige muzyk net oanslaan soe. Mar neat 
wie minder wier. Hy wûn! Yntusken is Ferrari mear as 
1.700.000 kear belústere op Spotify. Omdat YannO 
yn it Frânsk rapt, slagge syn tracks yn binnen- én 
bûtenlân oan. 

Lowlands
Fan ‘t simmer stie YannO ek op Lowlands. It festival 
luts sa’n 55.000 besikers, in megagrut poadium dus! 
‘Het was mijn allereerste festival, ik draai meer in 
clubs. Maar ik merkte dat ik te maken had met echte 
muziekliefhebbers. Het was een en al gezelligheid, 
heel vet om te zien.’

Frysk talint
Hoewol’t de measte suksesfolle artysten nei de 
Rânestêd ferhúzje, is YannO syn thús noch altyd yn 
Ljouwert. ‘Ik blijf lekker hier. Ik heb geen reden om 
weg te gaan.’ Hy reizget in soad op en del nei de grutte 
stêden, mar hy wol minsken graach sjen litte dat der 
yn Ljouwert ek in soad mooglik is. ‘Ik wil het beeld van 
Leeuwarden veranderen.’ As YannO de kâns krije soe, 
soe er him ek graach ynsette wolle foar takomstige 
raptalinten út de provinsje. 'Dat zou ik met alle liefde 
willen doen,’ fertelt er.

elk wol gearwurkje
It winnen fan de FunX-award hat in grutte spring-
planke west foar YannO syn karriêre. ‘Na FunX had 
ik meteen nieuwe muziek willen uitbrengen, maar 
er waren veel partijen geïnteresseerd. Het was een 
gekkenhuis.’ YannO wol wol wat kwyt oer syn takomst. 
Hy hat derfoar keazen om in single út te bringen mei 
it grutste label fan Frankryk. Dêr sit ek Aya Nakamura 
by, dy’tst wierskynlik wol kenst fan har hit Djadja. Ein 
septimber sil er nije muzyk útbringe.

Der steane ek al in soad muzikale gearwurkingen 
op de planning foar de rapper. Mar it alderleafst soe 
YannO gearwurkje wolle mei in nochal ûnferwachte 
artyst, Marco Borsato! ‘Dromen zijn Bedrog is mijn 
favoriete nummer van Marco. Als hij het tof vindt, 
zou ik graag willen samenwerken.’

YannO ferstiet Frysk, mar Fryske muzyk sit der 
foarearst net oan te kommen. ‘Ik zeg nooit nooit, 
maar niet op de korte termijn.’

Rizende stjer 
YannO 

Wenplak :  LjouwertBerne yn :   Kinshasa, 
Demokratyske 
Republyk KongoBroers/susters :  4 broers, 2 susters Favorite iten :    steak fan de 

barbecue

Yanno

Rizende stjer 
YannO 

It giet lekker mei 

rapper YannO (34) 

út Ljouwert. As 

jonkje begûn er 

mei it skriuwen fan 

teksten. No hat er in 

grutte award yn ’e 

kast stean en wolle 

hast alle labels mei 

him gearwurkje. 

‘Ik was al vrij jong 

aan het zingen 

en rappen. Mijn 

eerste tekst schreef 

ik toen ik 11 was,’ 

fertelt YannO. 



Kompliminten hawwe 

in hast magysk 

effekt op minsken. Se 

ferbetterje de sfear, 

jouwe positive enerzjy 

en soargje dat minsken 

inoar aardich fine. 

Faker dwaan dus, in 

komplimintsje jaan!
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Ik fyn dy 
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omdat 
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Skriuwe, slikje, 
plakke, wachtsje... 
repeat

Kommunisearje fia brieven of kaar ten neame wy tsjint-
wurdich ‘slow communication’. It hawwen fan in pinfreon 
is net allinne leuk en spannend, mar ek nuttich. Sa learst 
fansels om te skriuwen, en dan op sa’n manier dat de oar it 
leuk fynt om it te lêzen. Kreatyf skriuwen dus. Om’tst de 
reaksje fan de oar net sjen of hearre kinst, doarst miskien 
wol geheimen te dielen. Skriuwe is in goede manier om oer 
problemen nei te tinken.
 

Spesjale pinfreonen
Otto Frank, de heit fan Anne Frank, hie ek in pinfreon. 
Dyjinge hat de brieven dy’t hy fan Otto krige no oan it 
Holocaust Memorial Museum yn Washington jûn. 
Anne hie sels ek pinfreondinnen yn Amearika. Sels de âld-
presidint van Amearika, George H.W. Bush, hie tsien jier 
lang in pinfreon, op de Filipinen. 
Hy betelle de skoalle fan de jonge, dy’t trouwens net wist 
mei wa’t er skreau om’t de presidint in oare namme brûkte.

Wanted: penpal
In pinfreon oer de grins is ek handich. Dan learst in oare 
taal, hearst fan alles oer in oar lân én hast der miskien 
in fakânsje-adreske by! Ik ha myn pinfreon yn Australië 
wolris opsocht. Kenst gjin minsken yn it bûtenlân, mar 
wolst wol graach in penpal? Gjin probleem, hast sa ien 
fûn fia in opropke op interpals.net, penpalworld.com of 
globalpenfriends.com. 

Gjin sin oan in jierrenlange freonskip mar bist wól 
nijsgjirrich nei minsken út oare lannen (of bist in 
postsegelsamler), dan is postcrossing.com wol wat foar dy. 
Dêrby stjoerst bygelyks in kaartsje nei Italië en krigest ien 
út Japan werom. Fan wa? Dat is in ferrassing!

Yn eigen taal
Skriuwst leaver yn dyn eigen taal? Op penvrienden.nl of 
slakkenpost.nl steane genôch opropkes fan minsken (jong 
en âld) dy’t graach mei immen yn kontakt komme wolle.
Wa’tst ek superbliid makkest mei in brief of in kaartsje 
binne iensume âlde minsken. Op ouderenfonds.nl kinst 
dy oanmelde as ‘schrijfmaatje’. En op omapost.nl kinst ek 
kaartsjes stjoere nei âlderein. 

PS Foar alle sites dy’t ik hjir neam jildt 
fansels: wês foarsichtich. ‘Myn’ Esther út 
Veghel en Yuri út Australië binne gewoane 
minsken. Mar der binne ek minsken dy't 
net te fertrouwen binne op dizze wrâld…

Nei it lêzen fan dit artikel 
sin om in komplimint te 

jaan? Knip dit kaartsje út, 
skriuw dyn boadskip derop 

en meitsje immen bliid! 
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Wat sit dyn hier leuk!
Elkenien op ’e wrâld fynt it fijn om in komplimint te krijen. It jout in goed gefoel 
as immen dyn positive eigenskippen sjocht en de muoite nimt om der wat oer 
te sizzen. Dat is in prachtich kado. Gean mar ris by dysels nei: immen hat fêst 
wolris wat aardichs oer dy sein dêr’tst no noch hieltyd wolris oan weromtinkst. 
Sa krêftich is in komplimint! 

Hoe joust in goed komplimint? 
Net elkenien fynt it maklik om in komplimintsje te jaan. It belangrykste is datst 
derfoar soargest dat in komplimint persoanlik en oprjocht is. Brûk dizze fiif 
gouden tips en dan kin it eins net misgean. 

1.  Praat, skriuw of app altyd yn de ik-foarm. Dêrmei joust 
oan dat it in persoanlik komplimint fan dy oan de oar is. 
Foarbyld: ‘Ik fyn it hiel bysûnder datsto him helpst.’ 

2.  Komplimintearje immen persoanlik. Jou dus net in 
komplimint oan in groep. Dat komt by net ien oan. 

3.  Jou in sa dúdlik mooglik komplimint. Sis dus net: ‘Ik fyn dy leuk’, 
mar ‘Ik fyn dy leuk omdatsto my oan it laitsjen makkest.’ 

4.  Wês earlik: rop gjin dingen dy’tst net mienst. As in famke út dyn klasse 
muoite hat mei Nederlânsk, seist net dat se in talewûnder is. Se wit sels fêst 
ek wol dat dat net wier is en sil dy net leauwe. Ast har in komplimint joust 
oer har tekentalint omdat dat gewoan hiel goed is, sil dat grif oerkomme. 

5.  Doch it op in manier dy’t by dy past. Fynst it bygelyks lestich om 
it te sizzen, skriuw it dan op in kaartsje of yn in appke.

Hoe nimst in komplimint yn ûntfangst?
In komplimint yn ûntfangst nimme lestich? Nee hear! Gewoan oprjocht ‘tankje-
wol’ sizze is genôch. Sis dus net datst dy toets goed makke hast troch goed te 
gokken of dat dat leuke rokje mar fyftjin euro koste hat. Dêrmei hellest it goed 
bedoelde komplimint fan de oar ûnderút. 

Esther út Veghel: wat ha ik dêr in brieven hinne stjoerd. Wy fertelden 
inoar alles fia it postpapier. Jierren en jierren lang. Krekt lykas nei 
Yuri út Melbourne yn Australië. Pinfreonen. Dat wiene wy. 

Wat is in 
pinfreon?In pinfreon is ien mei wa’tst oer de 

post kontakt hast. It kin ien wêze 
dy’tst goed kenst, bygelyks in freon 

dy’t ferhuze is of in nichtsje dat oan 
’e oare kant fan it lân wennet, mar it 

kin ek in fakânsjefreon wêze dy’tst 
ien kear sjoen hast of immen dy’tst 

noch noait sjoen hast. 
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14 septimber 17.30 oereBerend wie hjir. Hy kaam binnen en die oft der neat oan ’e hân wie. Mei in pûde chips tusken ús yn ha wy random nei in pear vloggers sjoen, wy hawwe ús dealake. Wat mankearret my dat ik hieltyd fan him ôf wol? Jûn hawwe wy in feestje by de twaling Richard en Johan. De hiele klasse komt. Ik sil by Berend sliepen bliuwe, dat wie al ôfsprutsen, syn âlders rekkenje der op. Ik wit al wat ik oandwaan sil: in rokje en myn nije Vans. Dat doar ik no gewoan, wêrom moat it altyd in spikerbroek mei wite sneakers en in shirt wêze? En lekker gjin make-up. Dy Rixt set my wol oan it tinken oer mysels. No gau myn sliepspul yn 'e linnen tas propje.

14 septimber 22.00 oereMyn deiboek sit yn myn tas en dy tas leit by Berend thús. Ik sit op ’e wc en skriuw dit op in stik papier dat ik fûn ha yn it kantoar fan de âlders fan Richard en Johan. Ik ha wer ris rûzje mei Berend. Hy fûn it net leuk dat ik de hiele jûn by Rixt, Marleen en de oaren siet, mar ik bin net fan him dochs? Wy hoege net as in klef stel de hiele jûn byelkoar te sitten. Getver. O, ik hear him bûten ôfskied nimmen. Moai, dan kin ik wer nei it feest ta.

15 septimber Se sliept noch. Ik skriuw sûnder lûd te meitsjen. Berend wie dus lilk nei hûs ta gien en ik hie gjin sin om him achternei te draven. Ik bin syn slaaf net, doei. Doe kaam Rixt nei my ta. Se lake har brede smile. ‘Dûnsje?’ frege se. Bad guy fan Billie Eilish waard draaid, it wie al let. Wa kin no dûnsje op sokke muzyk? Sy dus. Allinnich, midden yn ’e keamer. Ik koe myn eagen net fan har ôfhâlde. Neidat Billie klear wie, sieten wy tegearre op it terras mei in kola. Wy kletsten, it wie krekt oft wy inoar altyd al kend hiene. ‘Mar wêr moatst no sliepe dan?’ frege sy doe’t ik fertelde oer it gedoch mei Berend. 
Ik sjoch om my hinne. Har keamer. In gesellich plak mei oeral planten en oan 'e muorre in portret fan Billie Eilish dat sy skildere hat.
‘Lekker koese’, sei se juster foar it sliepen gean. Se tute my lang op myn lippen. Sa sêft. Har hannen, myn hannen, gjin twivel. De flinters yn myn búk dûnsje bliid as de eagen ûnder it blauwe hier stadich iepengeane.

28 augustus

Ik wist net wat ik seach hjoed op skoa
lle. Ik tocht dat it wer in saai jier 

wurde soe, mar by Dútsk sit in nij famke yn ’e klasse. No ja, famke. Se liket 

har neat oan te lûken fan jonges- of 
famkesdingen. Har koarte hier hat se 

swart mei blau ferve. En ûnder har jurk hie se gewoan swarte
 Dr. Martens. 

Doe’t dy populêre Britt mei har eagen rôle, seach dat nije
 famke har rjocht 

yn ’e eagen oan, lake freonlik en sei: ‘
Hoi, ik bin Rixt.’

‘Wat is dat foar gek type?’ frege Berend doe’t wy nei de les troch de gon
g 

rûnen. Sa flau. Ik bin gewoan fuortrû
n. Marleen draafde my achternei. ‘Is it 

wer ris út mei dy en Berend?’

5 septimber
‘Ik fal op minsken. Net op in jonge of in famke. Wêrom soe ik kieze moatte?’ sei Rixt hjoed ûnder maatskippijlear doe’t wy praten oer de gay-straight alliance. Gewoan, bam. Se ferblikte of kleure net.

‘Hast heard wat se sei?’ frege Berend letter.
‘Ja, fansels.’
‘Hoe kin dat no? Ien is dochs homo of hetero?’

Hy docht sa yrritant. Ik wit it net mear mei ús. Wy hâlde fan deselde muzyk, sjogge nei deselde YouTubers en ik kin mei him laitsje. En o ja, hy is echt in lekker ding. Neffens Marleen fine sels de fammen út de fjirde him leuk. Wêrom twivelje ik dan sa? Hy wol tútsje en in hiele soad mear. Ik bin ek wol nijsgjirrich. Mar dy kear dat ik by him sliepen bleau, ha wy wol wat probearre sis mar, mar ik fielde der gewoan neat by.

13 septimber

Ik ha it útmakke. Hy is myn bêste freon, mar ik
 wurd gewoan gek fan syn 

trouwe hûne-eagen. Hy fielt foar my mear as in b
roer. Neffens Marleen bin ik in 

bitch dat ik him foar de saf
olste kear sitte lit. Rixt lak

e doe’t sy dat hearde. 

‘Moatst de bitch yn dysels nea
 deadzje’, sei se. Dêr moat ik eefkes oer neitink

e.
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Útblinker 
Dit felreade bistje is it fjoerbúkje 
(vuurlibel). In echte útblinker mei 
syn opfallende kleur. Wy sjogge him 
hieltyd faker foarbyfleanen yn Fryslân. 
Fan oarsprong komt er hielendal út 
it waarme suden. Hy hat net allinne 
in gleon uterlik, mar hâldt ek echt 
fan sinne en waarmte. Wolsto mear 
bysûndere ynsekten sjen? Folgje dan 
#mynfryskegea. 

Wûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân



Padel, hoe komme je derby om dêroan 
te begjinnen? Dat sit sa. Eva is lid fan 
Tennisvereniging Joure. Yn 2016 krige 
dy tennisferiening de earste padelbaan 
fan Fryslân. Har tennistrainer sit yn 
it Nederlânsk padelteam en ek Eva har 
mem Erica beoefenet de sport. ‘Tijdens 
tennistrainingen deden we af en toe 
ook padeloefeningen en dat vond ik heel 
erg leuk. Zó leuk dat ik gestopt ben met 
tennis en nu padel.’ Behalve op ’e Jouwer 
binne der ûndertusken ek padelbanen yn 
Snits, It Hearrenfean en Surhústerfean. 

Padel, wat is it? 
Padel is al hiel lang in grutte sport yn 
Latynsk-Amearika en Súd-Europa. No 
feroveret it dus ek ús lân. Krekt lykas 
tennis is padel in racketsport, mar der 
binne wol in oantal ferskillen. Sa is 
it racket lytser, dikker en makke fan 
hurder materiaal, fiber of carton. ‘Dat 
was eerst wel even wennen,’ laket Eva. 
‘Een tennisracket is groter, dus daardoor 
ging de bal in het begin nog wel eens 
langs de bovenkant.’ 

Tekst: Bianca B
eem
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In nij skoaljier, in nij 

LinKk-sportportret… 

Mei in nije sport: padel! 

Dizze racketsport 

feroveret yn rap tempo 

hiel Nederlân. Sels 

Arjen Robben padelt. 

Eva Walinga (13) fan 

De Jouwer beoefenet 

de sport sûnt trije 

moanne en is hielendal 

gek fan har nije hobby. 

In padelbaan is lytser as in tennisbaan, nammentlik 10x20 meter, mei 
dêromhinne wanden fan glês. ‘Doordat het veld kleiner is, moet je beter 
opletten,' wit Eva. ‘Ook het spelen met of via de wanden is best lastig. 
Je moet natuurlijk oppassen dat je niet tegen de wand aanloopt. Als de 
bal stuit en tegen de wand komt, moet je hem daarna meteen slaan.’ It 
gebrûk fan de wanden soarget derfoar dat de rally’s by padel faak langer 
duorje as by tennis. Wat wol gelyk is: yn it midden stiet in net en de 
puntentelling wurket itselde. 

Twa tsjin twa
In grut foardiel fynt Eva datst padel tegearre, dus twa tsjin twa, spilest. 
‘Ik hield bij tennis ook al meer van dubbel- dan van enkelspel. In mijn 
eentje had ik het gevoel dat ik het heel erg goed moest doen. Dat werkt 
voor mij niet goed. Ik ben meer een teamspeler.’ Eva hat ek op hockey 
sitten, mar padel fynt se dochs leuker. ‘Jazeker! Met padel ben je de hele 
tijd actief bezig. Ik ga met veel plezier naar een training toe en ik kom 
altijd weer blij thuis.’

In hiel soad tennissers binne al oerstapt nei padel. Dochs mist Eva by har 
klup noch leeftiidsgenoaten dêr’t se mei spylje kin. ‘Klasgenoten hebben 
meestal al een sport of zijn druk met school. Maar misschien zouden ze 
gewoon eens een paar proeflessen moeten proberen. Het is écht heel erg 
leuk om te doen.’ Eva sit yn 2VWO fan OSG Sevenwolden op ’e Jouwer. 
‘Ik heb een keer per week padeltraining. Ik wil ook wel wedstrijden gaan 
spelen, maar niet ten koste van school.’

Foar de fotoshoot spile Eva in padelwedstriid mei ‘betûfte’ (ervaren) 
padelspilers. Dat gie hiel goed. ‘Ik vond het leuk om te doen. Zij waren 
wel beter en ik voelde de druk dat ik het goed moest doen, maar ik zag 
ook verbetering bij mezelf,' seit se tefreden. Dat fynt se ek it moaie oan 
har nije hobby. De technyk fan padel is makliker oan te learen as dy fan 
tennis. ‘Ook als je net bent begonnen, speel je vaak al hele leuke rally’s. 
Padel geeft mij gewoon heel veel energie!’ 

Padel spylje tsjin Arjen Robben
De 17-jierrige Lars Laurens út Reahel (sjoch foto’s) wie ien fan de betûfte 
spilers dêr’t Eva foar de fotoshoot tsjin spile. Ek hy fynt padel te gek. Lars 
stapte nei tsien jier tennis oer op padel en hat talint. Sa waard er frege om 
mei te dwaan oan de seleksjewedstriden foar it Nederlânsk jeugdteam foar 
it WK yn Spanje. ‘Ik zat uiteindelijk bij de beste acht van Nederland tot 18 
jaar,’ fertelt Lars. ‘Alleen de beste vier werden gekozen, superjammer. Mijn 
uiteindelijke doel is om in het Nederlands team te komen bij de volwassenen.’ 
Lars spile fan ’t simmer by in toernoai samar tsjin Arjen Robben! 

Mear witte fan padel? Sjoch op 

www.padelbond.nl of 

www.tvjoure.nl. 

Eva padelt, 

de nijste sporthype

1312
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Nikkie Tutorials 
is fersein

Der is ek posityf leafdesnijs! Make-up-goeroe NikkieTutorials 
is fersein! Har freon Dylan stelde Nikkie de grutte fraach 
doe’t se op fakânsje wiene yn Italië. En har antwurd? YES. 
YES. YES. YES. YES. YES.YES., sa skreau se op Instagram by in 
foto fan in romantysk diner by de see. Soe Nikkie ynkoarten 
in ynstruksjefilmke fan breidsmake-up op YouTube pleatse?

Twadde spin-
off Riverdale

Der komt in twadde spin-off fan de populêre searje 
Riverdale! Hast de earste spin-off, Chilling Adventures 
of Sabrina, al sjoen? Meitsje dy dan no klear foar Katy 
Keene. Dy searje giet oer Katy dy’t der yn New York achter 
besiket te kommen wat se yn it libben wol. Ek Riverdale-
stjer Josie komt foarby. Sy ferhuzet ek nei de grutte stêd 
om it te meitsjen yn de muzykyndustry. Allegearre nije 
aventoeren dus!

Bysûndere 
Braziliaanske

Underguodmerk Victoria’s Secret kenst miskien wol fan 
de ekstravagante moadeshows op telefyzje. Oan de show 
dogge altyd knappe modellen mei, lykas ús Doutzen en 
de Fryske Sanne Vloet. Victoria’s Secret hat der wer in 
nij model by en ditkear in hiel bysûndere, nammentlik 
it earste transgendermodel yn de skiednis fan it merk. 
Bysûnder, omdat de grutte baas fan Victoria’s Secret 
ferline jier noch sei dat er noait in transmodel ynhiere 
soe. No mei de 22-jierrige Valentina Sampaio út Brazilië, 
dy’t op har 8ste begûn oan de oergong fan man nei frou, 
dochs foar it linzjerymerk wurkje. 

It like sa moai: Liam Hemsworth en Miley Cyrus hiene krekt 
harren wei nei elkoar weromfûn. It stel troude nei't se in 
hiel skoft útinoar west hiene. De twa moeten elkoar op jonge 
leeftiid op de set fan in film en de fonk sloech fuortendaliks 
oer. Hoe romantysk! Mar it houlik duorre net lang... nei njoggen 
moanne kaam der in ein oan. Ein augustus brocht Miley in nije 
single út dy’t hast wol oer de breuk gean moat. Alderearst: it 
nûmer hjit Slide Away, oftewol ‘fuortglydzje’. De songtekst giet 
oer in fantastyske leafde dy’t letter net mear wurket om’t de 
persoanen feroarje. Eins is dat ek it ferhaal fan Miley en Liam. 
Der is dus dochs noch wat goeds fuortkommen út harren 
relaasjebreuk: in goede break-up song!

July
Noah Cyrus is wer werom. En hoe! 
Har nije nûmer July is in grutte 
hit. It is in gefoelich country-
nûmer en it giet oer Cyrus har 
brutsen hert. Under de fideoclip 
op YouTube skriuwt se: ‘This one 
is really emotional for me and 
extremely heartfelt. Here’s a piece 
of my life that made a huge impact 
on me.’ In hiel persoanlik ferske dus!

Liam en Miley no alwer útinoar

Teen Choice Awards
De Teen Choice Awards binne wer útdield! Dit jier brochten 
mear as 55 miljoen teeners harren stim út op harren favorite 
nominearren. Foar ferskate film-, tv- en muzyksjenres 
waarden der prizen útdield. De priis foar de bêste aksjefilm 
gie nei Avengers: Endgame.  Robert Downey Jr. en Scarlett 
Johansson, dy’t beiden yn de film spylje, wûnen de prizen foar 
bêste akteur en aktrise. Shawn Mendes en Billie Eilish wiene 
de bêste artysten. Hasto ek stimd?

Gouden plaat 
foar Joost 

Rapper Joost, dy’tst miskien ek wol kenst as 

EenhoornJoost, hat in gouden plaat krigen 

foar syn nûmer Scandinavian Boy. De 

21-jierrige muzikant waard berne yn 

Ljouwert en groeide op yn Stiens en Britsum. 

Hy krige de ûnderskieding útrikt by syn 

optreden op it festival Lowlands, dêr’t 

hy optrede yn in boxershort mei 

Fryske pompeblêden derop. Doe’t 

er syn hit Scandinavian 

Boy sjonge soe, kaam der 

ien it poadium op mei de 

gouden plaat. Joost 
brocht it nûmer út yn 
2017 en it is op Spotify al 

mear as seis miljoen kear 

beharke.
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Timon Brinkhuis (18) 

spilet sûsafoan by 

Drum- en showfanfare 

Advendo yn Snits. 

Dêrtroch belibbet er 

hiele fette dingen. Sa 

spile er fan ’t simmer 

op de premjêre fan 

de Netflix-searje 

Stranger Things 

yn Parys! Earder 

wurke hy ek mei oan 

fiif nûmers fan dj 

Armin van Buuren. 

achtergrondinstrument kun je prima op 
de voorgrond komen. Ik vind het heerlijk 
om de show te stelen,’ fertelt Timon 
entûsjast. ‘Het laatste nummer dat we 
speelden was Blame it on the boogie van 
Michael Jackson. Een swingend nummer 
waar het publiek ook lekker op los ging.’ 
En dat is krekt wat Advendo Snits graach 
berikke wol. ‘Mensen vermaken is het 
allerleukste om te doen.’

Stranger Things
Foar’t er nei Parys gie, hie Timon noch 
gjin inkelde ôflevering fan de Ameri-
kaanske sciencefiction horrorsearje 
‘Stranger Things’ sjoen. ‘Daar heb ik 
achteraf spijt van, want de serie is erg 
goed. Ik heb ze nu alle drie gezien en 
ik denk dat ik het optreden heel anders 

had beleefd als ik de serie kende.’ Mei 
de akteurs hat Timon net praat. Dêr wie 
gjin tiid foar. Op ’e foto mei de cast wie 
der dan ek net by. 

Optrede mei dj 
Armin van Buuren
Yn 2017 hie Advendo Snits ek al in hiel 
bysûnder optreden. ‘Toen speelden we 
mee tijdens shows van dj Armin van 
Buuren in een uitverkochte Amsterdam 
Arena. Deze vijf nummers kun je 
ook vinden op Spotify en als je goed 
luistert kun je Advendo horen. Dat 
was echt helemaal fantastisch.’ Hoe’t 
de muzikanten fan Advendo by Armin 
van Buuren bedarje? De link is it earder 
neamde nûmer Narcotic. Doe’t Advendo 

dat nûmer by in optreden yn Dútslân 
spile, waard it filme en op YouTube set. 
It gie de hiele wrâld oer! Ek Margus 
Spekkers, de manager fan Armin van 
Buuren, seach it filmke. Sa begûn it 
aventoer.

Freonskippen
Optrede op bysûndere lokaasjes fynt 
Timon fantastysk. Mar wat miskien 
noch wol folle weardefoller is, is dat hy 
dit belibbet mei syn muzykfreonen. ‘Ik 
trek altijd op met een groepje jongens 
bij Advendo. We hebben dezelfde humor 
en zoeken elkaar steevast op.’ Mar ek 
mei de oare fanfareleden kin hy it goed 
fine. ‘Het is heel gezellig om met elkaar 
muziek te maken.’

Spylje op premjêre Stranger ThingsSpylje op premjêre Stranger Things

Sjen hoe’t Advendo Parys op ’e kop set? 

Sjoch https://twitter.com/LeGrandRex/

status/1146843128944631809

Mei in groep fan sa’n fyftich 
Advendo’ers gie Timon yn july 
nei Parys om in show del te 
setten yn in grutte bioskoop. ‘We 
wisten van tevoren niet op welke 

première we zouden gaan spelen, 
dus het was een grote verrassing 
dat het ging om het derde seizoen 

van Stranger Things!’ De muzi-
kanten wisten fan tefoaren wol wat-

foar nûmers se spylje moasten. ‘We 
stonden bij de opening op de rode 

loper. Het eerste nummer dat 
we speel den was War, 

bekend van de filmserie 
‘The Hunger Games’. 
Het optreden was 
supervet, het was 
een enorm spek-
takel.’

Moai feestje
Yn totaal spile Advendo trije nûmers, út 
’e holle. ‘Op het podium van de bioscoop 
speelden we Narcotic van Liquido.’ 
Dat nûmer wie in grutte hit yn 1999. 
‘Dat was echt fantastisch. De zaal zat 
helemaal vol, met de cast en met heel 
veel pubermeisjes, haha. Narcotic is 
een lekker nummer om te spelen, want 
er komt steeds meer snelheid in en dat 
merkten we ook aan het publiek. Toen wij 
bij het refrein mét onze instrumenten 
gingen springen op het podium, deed 
de hele zaal mee. We hebben een mooi 
feestje gebouwd.’

Dat fynt Timon ek sa leuk oan optreden. 
‘Ik speel sousafoon, een enorm groot 
instrument met lage bastonen. Met dit 
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Bus
 
Yes, ik bin as earste yn ’e bus!
Ik sto nei achteren ta.
Ik wie betiid fan ’e moarn
ik wol it bêste plakje ha. 
 
Ik gean op ‘ús’ plak sitten.
Njonken my is plak foar him.
Ik lis syn favoryt, in moarkop, klear.
Tink oan syn blauwe eagen en seksy 
stim. 
 
Dêr stapt er de bus yn.
It hert dat slacht my oer.
Hy komt nei achteren stappen. 
Wat rint er manlik en stoer.
 
Dan remmet de bus ôfgryslik fûl.
Dêr rekkent er net op.
Hy dûkelt, wankelt, falt
mei in plof, yn de moarkop.
 
Berber Spliethoff

Hey
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YouTubers slagge massaal oan it testen. Nee, se teste net guod 

dat se opstjoerd krije. It giet om produkten en tsjinsten dy’t se 

sels opsykje fia ynternet. Se sjogge nei de beoardieling dy’t dy 

produkten krigen hawwe en tsjekke oft dy kloppet. Se geane 

bygelyks nei de kapper dy't it bêste knippe soe en de kapper dy’t 

de minste beoardielingen hat. Of se bestelle iten by it restaurant 

mei de meast loovjende resinsjes en dy mei de mindere reaksjes. 

Soesto dat oandoare?

Rap riede!

Bêste fersus minste

It liket derop dat minsken har hieltyd bewuster 
wurde fan it miljeu en har omjouwing. Dêrom wurdt 
de app Too Good To Go ek hieltyd populêrder. De 
makkers fan dy app besykje fergriemerij fan iten 
tsjin te gean. It wurket sa: restauranten en winkels 
sette it iten dat dy dei net ferkocht is foar in legere 
priis yn de app. Dat iten smakket noch prima en it 
soe skande wêze as it fuortsmiten wurde soe. 
Minsken dy't it iten hawwe wolle, kinne it bestelle 
en dêrnei mei in eigen bakje of taske ophelje by de 
ferkeaper. Ideaal!
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Witsto alles fan Beyoncé? Of kensto alle song-

teksten fan Billie Eilish? Do kinst dyn kennis no 

teste mei de app SongPop 2. It is in simpele app, 

mar wol hiel ferslaavjend! Kies dyn favorite 

muzyksjenre en it spultsje kin begjinne! De app lit 

dy in lyts stikje fan in ferske hearre datst sa gau 

mooglik riede moatst. En it leuke is datst stride 

kinst tsjin dyn freonen! 

Sleepsto altyd in soad guod mei ast fan hûs giest? Dan kinst dizze trend miskien better oerslaan. Dizze hjerst binne minytaskes nammentlik hielendal hip. De saneamde Bitty Bag is in ini-miny-taske dat mear bedoeld is as fashion statement. Wolst mear 
meinimme? Dan riede 
moadekenners oan om 
meardere miny taskes te 
kombinearjen. Superhip 
en handich foar de 
minsken dy’t net kieze 
kinne!

Minytaskes

It is net altyd like maklik om dyn 

bistefreontsje thús achter te litten. 

Bisto benijd oft Fikky him wol 

fermakket asto fuort bist? Soe 

Poeky iensum wêze? Kom der 

achter mei de Pet Fitness Robot. 

Dat is in elektroanysk maatsje foar 

dyn húsdier. It apparaat hâldt de 

hûn of kat selskip, hâldt se aktyf en 

kin se sels wat lekkers jaan. Mei 

dizze robot is it hielendal net mear 

sneu om dyn húsdier thús te litten, 

hy fermakket him just poerbêst!

Freon foar dyn bist

Too Good To Go
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AR-game Minecraft Earth komt deroan
Pas op Pokémon Go… ek kompjûterspul Minecraft komt mei in Augmented Reality 
game (AR) foar op de telefoan. Fan ’t simmer ferskynde de bètafersy. Dat is in 
soarte fan testfersy dêr’t brûkers feedback op jaan kinne. Wannear’t wy de full 
release fan de game ferwachtsje kinne, is noch net bekend. Do hast fêst wolris fan 
Minecraft heard. De game, dy’t yn 2011 útkaam, is superpopulêr. It spul draait 
om it sammeljen fan grûnstoffen en skatten en it kreëarjen fan bouwurken. Krekt 

as by Pokémon Go nimt de AR-fersy fan Minecraft Earth alle eleminten mei nei de echte wrâld. Sa kinne 
spilers harren ‘kubusbousels’ mei de telefoan yn it ‘echte libben’ pleatse. Allinne of mei freonen.

Van Dijk op cover FIFA 20
Virgil van Dijk stiet op de foarkant fan it kompjûterspul FIFA 20. It giet om 
de cover fan de Champions Edition, in spesjale útjefte dy’t ekstra opsjes hat 
en djoerder is. De oanfierder fan Oranje fynt it in hiele ear. ‘Ik speel FIFA al 
zolang ik me kan herinneren en daarom ben ik heel trots dat ik Liverpool mag 
vertegenwoordigen op de cover.’ Van Dijk wûn ferline jier mei Liverpool de 
Champions League. Hy is de earste ferdigener op de cover sûnt de Braziliaan 
Roberto Carlos yn 2003. De Belch Eden Hazard, dy’t foar Real Madrid spilet, stiet 
op de cover fan de Standard Edition. FIFA 20 leit ein septimber yn ’e winkels. 

Twastriid
Flak foar de simmerfakânsje waard de taalgame Twastriid lansearre. Mei 
Twastriid – te finen yn Searje 36 – learsto Frysk staverjen wylsto oan it 
gamen bist. Handich! Twastriid spilet him ôf yn it jier 3018, yn dat jier 
ferlitte de minsken de ierde om harren op oare planeten te fêstigjen. Yn 
de game bousto oan dyn eigen stikje Nij Fryslân. Yn Twastriid spilest tsjin 
dyn klassegenoaten. Alle dielnimmers oan in potsje Twastriid wurde 
automatysk yndield yn ien fan de twa teams: Sânfriezen en Boskfriezen. 
Wa fan jim wurdt de sterkste macht yn Nij Fryslân? Tiid foar Twastriid!

Dave wint twa miljoen op WK Fortnite 
It is alwer âld nijs, mar dêrom net minder bysûnder. Nederlanner Dave 
Jong einige fan ’t simmer op it twadde plak yn de Fortnite World Cup. Dave, 
spyljend ûnder de namme ‘Rojo’, foarme in duo mei de Brit Jaden Ashman. 
Tegearre wûnen se mear as twa miljoen euro. De gamer wie tefreden mei 
it resultaat, mar hie tagelyk ek it smoar yn. ‘We hebben twee potjes gehad 

waarin we vijf punten meer hadden kunnen halen als we vijf tot tien seconden langer in leven waren 
gebleven.’ It wrâldkampioenskip waard yn New York organisearre troch game-útjouwer Epic. De finales 
bestiene út twa dielen, yn it iene part spilen duo’s tsjininoar, yn it oare part wiene dat solospilers.

Bizzey en Rico Verhoeven yn film
Rapper en dj Bizzey en kickbokser Rico Verhoeven binne aanst te hearren yn in film! Se 
sprekke de stimmen yn fan twa hûnen yn de Nederlânske fersy fan de animaasjefilm 
Trouble. Rico is bulldog Norm en Bizzey sprekt de stim yn fan in strjithûn. Dêrmei 
folget hy rapper Snoop Dogg op dy’t foar de orizjinele Amerikaanske film itselde die. 
Trouble fertelt it ferhaal fan in bedoarn (verwend) hûntsje dat op strjitte bedarret en 
dan yn ’e kunde komt mei it spikerhurde hûnelibben. De film komt yn oktober yn de 
bioskopen. Leuk foar de mannen, sa’n nije karriêre as stimakteur! 


