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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.
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TOP 3

YNHâldYNHâld Ha LinKk-lêzer!
Famylje en freonen, wa kin sûnder? Ikke net. Sterker noch, ik wurd 
der gelokkich fan. Des te mear reden om dat as tema fan dizze LinKk 

te hawwen. Wêr’t ik noch mear gelokkich fan wurd? Fleurige 
parkeargaraazjes (sjoch hjirneist), flamingo’s yn Fryslân (sjoch 
side 10/11), in famke dat fan har twa heiten te hearren krijt dat 
se sa wiis mei har binne (sjoch side 16/17) en in leuk gedicht 
(sjoch side 19).

In protte lêswille!

Marrit de Schiffart

Redaksje : Marrit de Schiffart
Cover : Peter de Boer, FryslânMedia
Opmaak : FryslânMedia
Korreksjes : KonSEPt
Redaksje-adres : Cedin/Sintrum Meartaligens
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3

1. Sla
2. Tomaat

3. Komkommer

4. Paprika

5. Roerbak- en stoofgriente

6. Sjampinjon

7. Beantsjes/tusearten

8. Wytlof

9. Woartel

10. Blomkoal

Watfoar griente ite wy Nederlanners it meast? 

Dit is de top 10: 
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HNTM: alwer 
in Fries? 

Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Presintator Wilfred Genee 
9 dingen dy’tst noch net fan him witst

Echt wier
In dryst plan út ‘e Romeinske tiid

Iensume jongerein
Wat kinsto der tsjin dwaan?

Net normaal mear
Koart ferhaal 

Wûnderlik Fryslân
Flamingo’s by de Iselmar

Sportportret
Sander docht oan Pitch & Putt-golf

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Baukje hat twa heiten
‘Foar my is it hiel gewoan’

SA2019
De nijste gadgets en hypes

Poëzy 
Op ’e jierdei

F-terside
Oer games, ynternet en tech

folgje LinKk magazine online

Akke Marije Marinus waard earste. Ritse de Jong waard 

twadde. Soe ek dit jier in Fries Holland’s Next Top Model 

winne? Der binne yn alle gefallen twa Friezen yn ’e race. 

Silke Otten (22) út Rottum en Maha Eljak (19) út Snits binne 

al wiken te sjen op RTL5. Mei har holdoek jout Maha in nij 

tintsje oan it programma: nea earder die der in donker 

famke mei in holdoek mei. Maha studearret Event 

Management oan it Friesland College. Se wurke mei oan de 

Ljouwerter festivals Welcome to the Village en Explore the 

North en rûn staazje by Kunstbende. 

Silke kundige har dielname oan HNTM op Instagram oan 

mei de wurden: ‘It giet oan’. Sy is ôfstudearre as fotografe en 

wit dus hiel goed watst achter de kamera dwaan moatst. Yn 

it programma lit se sjen dat se it ek foar de kamera goed 

docht. Wa soe der dit jier mei in modellekontrakt útnaaie? 

Healwei desimber witte wy mear; dan is de finale. 

 

Superfet dit. De Klanderij-parkeargaraazje yn 

Ljouwert krige koartlyn in metamorfoaze. 

Tritich graffity-artysten út binnen- en 

bûtenlân fleuren it gebou op. Dat diene se yn 

ien wykein, yn in saneamde ‘graffity-jam’. De 

jam waard organisearre troch Writer’s Block. 

Sy realisearren de ôfrûne jierren al in stik as 

tsien grutte ‘murals’ yn ’e stêd. In folsleine 

parkeargaraazje fan binnen en fan bûten 

oanpakke wie dochs wol eefkes wat oars. Mar 

man, moai dat it wurden is! 

Prachtige 
parkeargaraazje 



Wilfred Genee
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Wilfred Genee
Leeftiid :  52 jierBynamme :   De Föhn Heit fan :  Isabeau en Luca Favorite 

fuotbalklup :    SC Cambuur

Wilfred 
Willem Jozef 

Genee

9 dingen dy’tst noch net oer him witst

Syn bynamme is nammentlik De Föhn. 
Wêr't dy namme krekt weikomt, is in 
mystearje. Neffens Wilfred hat kollega-
presintator Jan Joost van Gangelen 
dy betocht. Mar wêrom? Want Wilfred 
brûkt hielendal gjin föhn. Alteast, dat 
seit er sels. Miskien omdat er sa idel is?

6. Karaoke
Wilfred is sljocht op karaoke. As er in 
pear drankjes op hat, klimt er graach 
op it poadium. Hy sjongt trouwens 
allinnich Nederlânsktalige nûmers en 
it leafste klassikers fan André Hazes. 
Oft er goed sjonge kin? Hy fynt sels fan 
net. Bist benijd nei syn sjongkeunsten? 
Tegearre mei Johan Derksen hat er 
in eigen nûmer makke: ‘Nederland Is 
Helemaal Oranje’. Sykje mar op!

7. Sûn ite
Utsein syn trije stikken bôle mei 
hagelslach, yt Wilfred it leafst sa sûn 
mooglik. En net allinnich thús stiet der 
sûne kost op tafel. Tegearre mei syn frou 
Lili set Wilfred him yn om mear sûn iten 
yn de fuotbalkantines te krijen. Yn stee 

fan in frikandeltsje spesjaal hat hy 
leaver in boekweit pankoekje. Hy 
skreau sels in boek oer sûn iten mei 
de titel: 'Vullen of Voeden'. 

8. Soefi
Wilfred is boeddhist en soefi. Soefi 
betsjut datst ferskate geloven út 
it Easten en it Westen mei-inoar 
ferbynst. It giet benammen om 
frijheid en leafde. En wichtiger 
noch: jild fertsjinje is bysaak. Mar 
is dat net hiel maklik sein ast 700 
tûzen euro yn it jier fertsjinnest?

9. Grappemakker
Wilfred kin skerp út ’e hoeke 
komme op telefyzje. Hy hat sels 
efkes besocht om kabaretier te 
wurden. Sterker noch, hy stie 
yn 'e finale fan it Groninger 
Studenten Cabaret Festival. 
Sûnder sukses lykwols. Of 
sa't er sels seit: ‘Dat moet ik 
niemand meer aandoen, en 
zeker mezelf niet.’

Bisto hielendal gek op fuotbal en 

sjochst graach nei Voetbal Inside? 

Dan kensto presintator Wilfred 

Genee ek. Mar witsto wol dat 

hy út Ljouwert komt? Dat er 

grut fan is fan SC Cambuur? 

En dat er sljocht is op karaoke? 

LinKk dûkte yn it nijsgjirrige 

libben fan Wilfred Genee.

Tekst: N
ynke van der Z

ee

1. Ljouwert
Wilfred Genee waard berne op 27 juny 
1967 yn Ljouwert. Nei de basisskoalle 
gie er nei it Stedelijk Gymnasium yn 
Ljouwert. Hy koe net allinnich goed 
leare, mar wie ek in knappe keeper by 
fuotbalklup MKV '29 út Ljouwert. 

2. Rjochten
Soest it fêst net ferwachtsje, mar Wilfred 
studearre nei it gymnasium Rjochten yn 
Grins. Yn stee fan advokaat waard er 
úteinlik presintator.

3. Cambuur
As lyts jonkje al siet Wilfred alle wiken 
yn it Cambuurstadion. En noch altyd 
is Wilfred grut fan fan de Ljouwerter 
fuotbalklup. Syn leafde foar Cambuur 

stekt er net ûnder stuollen of banken. 
Doe't Cambuur yn 1998 promovearre 
nei de earedifyzje, presintearre Wilfred 
de wedstriid op telefyzje mei in Cam-
buur sjaal om ’e nekke.

4. Hagelslach
Wilfred is gek op hagelslach. Alle dagen yt 
er trije stikken bôle mei hagelslach. Dat 
komt om't syn heit by it hagelslachmerk 
Venz wurke. De hiele garaazje stie fol mei 
doazen hagelslach doe't Wilfred lyts wie. 
Fan dy doazen makke er tegearre mei 
syn suske in telefyzje, om dêrnei it nijs 
te presintearjen. It presintaasjetalint 
siet der dus al jong yn.

5. De Föhn
Elkenien hat wol in gekke bynamme, 
mar dy fan Wilfred is wol hiel bysûnder. 



Nije rubryk
‘Echt wier’ is in nije LinKk-rubryk. Op dizze side diele wy alle kearen in gek barren út de Fryske skiednis. In sterk ferhaal dus, 
mar wol hartstikke wier! Foar it grutste part dan. Dy Friezen hawwe soms nuvere dingen belibbe… Dûk mei skriuwer Aant 
Jelle Soepboer yn 'e Fryske skiednis en ferwûnderje dy. Tip: de ferhalen binne it leukst as se foarlêzen wurde. 
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Tekst: Froukje Sijtsm
a

#iensumejongerein

Tajaan datst iensum bist, dochst net samar. Nadï út 
Nijmegen die it fan ’t simmer wol. Se skreau op Twitter 
dat se har hiel faak iensum fielt en dat se graach in 
sosjaal libben ha wol. Har tweet gie viral en de hashtags 
#maatjegezocht en #eenzamejongeren waarden trending. 
Folle mear jongeren kamen der dêrnei foar út dat se harren 
allinnich fiele. 

Yn Fryslân wenje ek iensume jongeren. De 17-jierrige 
Cristina út Kollum seach de tweet fan Nadï en kaam yn 
aksje. ‘De tweet fan Nadï zette mij tot nadenken.’ Op 
Twitter sette se in opropke: ‘Ik drink graag een kopje thee 
met je in #Leeuwarden en hoop dat je je zo wat beter voelt.’

Offline/online libben
Cristina tinkt dat iensumheid mei troch sosjale media 
komt. ‘We zitten veel op onze mobieltjes en hebben 
daardoor het gevoel dat we met elkaar verbonden zijn. 
Maar eigenlijk zijn we verleerd om echt contact met elkaar 
te hebben, terwijl dat juist belangrijk is.’ Cristina tinkt dat 
in soad minsken har online ek oars foardogge as yn it echt. 
‘Iedereen staat mooi, vrolijk en succesvol op foto’s, maar 
offline ziet het leven van die mensen er heus niet altijd zo 
sprankelend uit.’

FOMO
It byld op sosjale media is faak net realistysk. Sjochsto 
op Instagram wolris foto’s fan in superleuk feestje 
foarbykommen, dêr’tsto net by bist? In hiel soad minsken 
fiele harren op sokke mominten iensum. Dat hjit ek wol 
FOMO: Fear Of Missing Out. Dan bist bang datst coole 
feestjes mist hast of net útnûge wiest. Sokke gefoelens 
hearre derby en dêr hoechst dy net foar te skamjen. Praat 
der ris oer mei oaren. Nadï har tweet bewiist dat minsken 
posityf reagearje ast der foar útkomst. 

Wat drinke by Jimmy’s
Wolst wat dwaan tsjin dyn iensume gefoelens? By Jimmy’s, 
in moetingssintrum foar jongerein yn Ljouwert, bist altyd 
wolkom foar in bakje kofje, tee of fris. Jordy (21) komt 
regelmjittich by Jimmy’s foar in praatsje mei oare jongeren. 
‘Ik zie vaak om me heen dat jongeren eenzaam zijn. Ze zijn 
veel aan het gamen of gebruiken verdovende middelen. Ik 
vind het zelf ook lastig om vriendschappen aan te gaan en 
te onderhouden. Ik denk dat het belangrijk is dat we het 
onderwerp eenzaamheid bespreekbaar maken.’

Miek (21) komt ek graach by Jimmy’s. ‘Ik kom uit een klein 
en onbereikbaar dorpje in Fryslân. Vrienden van school 
namen niet snel de moeite om mij eens thuis op te zoeken. 
Ik was letterlijk geïsoleerd van mijn vrienden.’ 

Prate oer iensumheid kin ek by Jimmy’s, sa seit Kasia (26) 
dy’t by Jimmy’s wurket. ‘Jongeren tussen de 12 en 27 jaar 
zijn hier welkom voor een bakje, praatje of spelletje. Weet 
dat er meer eenzame jongeren zijn en dat je echt niet de 
enige bent die hier komt.’ Kasia wie as teener hiel ûnseker. 
‘Ik had wel vriendinnen op school, maar had toch het 
gevoel dat ik er niet bij hoorde. Ik had bijvoorbeeld last van 
overgewicht. Daar schaamde ik me voor. Door therapie heb 
ik uiteindelijk geleerd dat ik mag zijn wie ik ben. Laat je 
niet voor de gek houden door influencers op sociale media 
die een perfect leven lijken te leiden. Zij krijgen er dik voor 
betaald om ‘perfect’ te lijken.’
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Sa’n 2000 jier lyn libje der twa sterke 

Friezen, Malorix en Verritus. It gebiet 

om de rivier de Ryn hinne is harren 

thús mar spitigernôch is it troch de 

Romeinen ferovere. As de Romeinen 

easkje dat de Friezen út it gebiet wei 

moatte, wegerje Malorix en Verritus en 

betinke se in dryst plan: de keizer fan it 

Romeinske ryk opsykje yn Rome en him 

trochelkoar rattelje.

Dagen ride hja troch bosk en iepen fjild, 

oer bergen en troch dellingen. En dan 

leit Rome foar har. By de poarte wurde 

se opheind troch twa poartewachters. 

‘Wy komme foar de 

keizer,’ seit Malorix 

sûnder wifkjen. ‘Ja, 

sis him mar dat der 

twa Friezen binne om 

him trochelkoar te 

ratteljen,’ follet Ver-

ritus oan. De poarte -

wachters sjogge 

fer  heard en ien fan 

harren ferdwynt 

troch in lyts doarke 

om inkelde tellen 

letter werom te 

kom men. ‘Keizer 

Nero hat it no drok mar ûntfangt jo 

graach fan ’e middei, yn 'e tuskentiid jou 

ik jo graach in rûnlieding troch de stêd.’

It hichtepunt is it teäter fan Pompeius, 

in gigantysk stiennen teätergebou. 

Binnen sjogge Malorix en Verritus 

har de eagen út. Yn it midden is in 

teäterstik oan ’e gong dêr’t se beide net 

in duvel fan snappe. Dêrom rjochtsje 

de mannen harren eagen op it publyk. 

Tûzenen minsken sitte boppe-elkoar op 

banken dy’t trepsgewiis omheech rinne. 

‘Sjoch, dêr sitte de wichtichste minsken, 

freonen fan Rome dy’t útblinke yn moed 

en freonskip,’ flústeret de gids en wiist 

mei de finger nei in moai plak ûnder yn 

it midden.
Sûnder langer nei de gids te harkjen, 

klauwe Malorix en Verritus dwers troch 

de minskemassa hinne. De earegasten, 

allegear yn ’e moaiste klean, sjogge 

fer wyldere as beide Friezen mei har 

smoarge lea en wylde koppen ûnder 

lûd applaus fan it publyk tusken harren 

yn sitten geane. Ien fan de senatoaren 

freget oan de beide mannen wa’t sy wol 

net tinke te wêzen. Malorix kriget de 

man by de strôt en 

ropt lûd, sadat elk 

him hearre kin: ‘Gjin 

folk is sa krêftich en 

trou as de Friezen, 

dêrom sitte wy hjir!’

Harren lân jout de 

keizer spitigernôch 

net werom, mar út 

respekt foar harren 

aks je yn it teäter krije 

se wol it Romeinsk 

boargerrjocht. Sa sjog-

ge je mar wer, je bin ne 

gau te bang!

Iensum fiele, it liket hast in trend. Mar dat is it net. Troch sosjale media komt it wol mear op ‘e foargrûn. Sawat 10 
prosint fan de jongerein seit dat se har soms of altyd iensum fielt. Wat kinst dwaan om dy minder allinnich te fielen?

‘Echt wier’‘Echt wier’

In dryst plan
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En dan sit er nei ien dei op in nije skoalle al yn ’e rats. En 
ek net sa’n lyts bytsje. It soe in mirakel yn it kwadraat 
wêze as er dit oait wer rjochtbreidzje kin.
Sido fytst út skoalle wei, mar hy wol hielendal net nei 
hûs ta. Hy kin syn âlden net ûnder eagen komme. Syn 
mem kinne se daliks opnimme mei in senuwynsinking. 

Dat er no sa yn ’e lytse loege sit hat der eins mei te 
krijen dat er te goed syn bêst dien hat. Hy is nei de 
simmerfakânsje fan TL nei havo 2 opstreamd. Dat 
betsjut dat er no as iennige út it doarp nei Ljouwert ta 
giet. 
Syn mem hie al eefkes suchte doe’t er mei it berjocht 
thúskaam dat er in nivo heger koe. ‘It komt op ‘e kop 
ferkeard datsto dêr hielendal allinne hinne moatst. Wy 
meie wol permaninte plysjebegelieding regelje om dy 
feilich op skoalle te krijen.’ 
Syn heit hie har gerêststeld: ‘Wy kinne dy jonge net 
algeduerigen tsjin himsels beskermje. Hy fytst net yn 
sân sleatten tagelyk. Hy komt der mar trije tsjin nei 
Ljouwert ta.’

Doe’t er fan 'e moarn einlings it lokaal fûn hie dat op 
syn briefke stie en nei binnen stapte, siet elk drok mei-
inoar te kletsen. 
‘Wy hawwe fjouwer wiken nei Vietman op fakânsje 
west. En jim?’
‘Op safary nei Tanzania. Wy hawwe ‘the big five’ sjoen.’
‘Hin, jim soenen dochs nei New York?’ 
‘Nee, dat is yn ’e hjerstfakânsje. Wy hawwe no mar trije 
wiken fuort west. Us mem koe net langer frij krije fan 
it sikehûs, dan hiene der op in stuit te min sjirurgen yn 
it sikehûs west.’

Sido gie by it rút sitten. It like gjinien op te fallen dat 
der in nije jonge yn ’e klasse siet. Hy naam de nije 
klassegenoaten yn him op. It wiene hiele oare types as 
dat er wend wie om mei om te gean. De measten hiene 
djoere klean oan en it hier siet hiel kreas en se praten ek 
hiel oars. Se wiene folle… no ja, oars. Sido beseach syn 
eigen gewoane T-shirt en gewoane spikerbroek. Syn 
gewoane rêchtas foel ek wat út ’e toan. 

Doe’t de mentor begjinne woe en om stilte frege, duorre 
it wol fiif minuten foar't de lêste wurden sein wiene. 
‘Wolkom allegearre, moai dat elk sûn en wol de fakânsje 
trochkaam is. Sa’t jimme sjogge sit der in nije learling 
yn ’e klasse. Ik stel foar dat er himsels earst eefkes 
yntrodusearret.’
As op in ôfsprutsen teken draaiden alle hollen nei Sido 
ta. Ynienen sieten sânentweintich pear freegjende 
eagen him oan te sjen. 
De massale oandacht oerfoel him. ‘Uhm…, ja ik bin dus 
Sido en ik wenje yn Slappeterp.’
Doe hearde er twa banken achter him flústerjen: ‘Wêr 
leit dat?’ 

‘Wit ik folle, noch noait fan heard. Ien of 
oar stom doarpke, tink.’
Sido draaide him eefkes om en seach dat 
‘Vietnam’ en ‘Tanzania’ de gek mei him hiene. 
‘Vietnam’ foarme mei de mûle it wurd loser. Ek 
sûnder lûd kaam it as in mokerslach oan.
Op dat stuit like der in ûnsichtbere hân op ‘play’ te 
drukken. Der kaam ynienen in wetterfal oan wurden 
út syn mûle dêr’t er net fan wist dat er se betinke 
koe. ‘No, wy wenje dus yn Slappeterp yn in ferboude 
buorkerij. Wy hawwe fokmerjes en sporthynders foar 
de ynternasjonale hannel. De measte hynders ferkeapje 
wy oan rike Amerikanen. Dat docht ús mem. Sy wie 
earder in wrâldferneamde suksesfolle dressuerruter. 
En ús heit is arsjitekt en hat in kantoar yn Rotterdam 
en Shanghai. Hy wurket op it stuit oan in projekt yn San 
Francisco. Wy hawwe yn ’e fakânsje dus nei Californië 
ta west. En dêr geane wy fan ‘t hjerst wer hinne.’
‘Jeetje, net normaal mear!’ hearde er bewûnderjend 
achter him. 
‘As jimme fuort binne mei ik dan op jim hynders passe?’ 
frege it knappe famke foar him.
‘Wannear mei ‘k in kearke by jimme delkomme? Sneon?’ 
woe it oare knappe famke neist dat iene knappe famke 
witte. 
‘Tank Sido. Wy sille fêst noch wolris mear hearre oer 
dyn bysûndere âlden.’ 
En daliks gie de mentor fierder. ‘Jimme hawwe in 
dreech jier foar de boech. Dus wy moatte rap oan 'e 
gong, want der wurdt in protte fan jimme ferwachte. 
Der steane in pear nije fakken op it roaster en dat sil ek 
net maklik wurde.’ Blablabla.... 
Under de preek realisearre Sido him wat er allegearre 
sein hie. Hy hie it wol hiel bûnt makke. Syn mem is al 
bang fan in hobbelhynder en syn heit kin noch gjin 
rjochte streek mei in potlead lûke. 
En dan nei in supersaaie monolooch fan in healoere 
heart Sido de mentor sizzen: ‘En as lêste: nije wike 
ferwachtsje ik jimme én jimme âlden foar de âlderjûn 
op skoalle.’ 
Yn 'e pauze hie er him foarearst mar yn it húske 
opsletten. 

Syn fyts komt amper foarút as er rjochting Slappeterp 
giet en hy betinkt dat er in binde fan syn libben makke 
hat. Hjir binne de ûntplofte frituerpanne en de brutsen 
earm nei de sweefdûk fan it dak fan de garaazje op de 
trampoline neat by. 

Jûns ûnder it iten is syn mem hielendal optein. ‘Gôh, 
ik bin sa bliid dat it hjoed allegearre goed gien is. Gjin 
ûngelokken of oar raar ûnheil.’
‘Ja, it gie goed.’ Sido nimt in hap fan de spagetty. ‘Ik 
haw noch wol eefkes in fraachje. Sille wy emigrearje?’ 

Koart ferhaalKoart ferhaal
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Flamingo’s by 
de Iselmar 
It is hast net te leauwen, mar 
dizze flamingo’s binne spot yn ús 
eigen Fryslân, by de Iselmar. Fan 
oarsprong komme se út Súd-Europa, 
mar se binne ek faak te finen yn it 
Zwillbrocker Venn yn Dútslân. 
Soms komme se dan eefkes op 
besite yn Nederlân. Se binne hjir 
bûten de briedtiid, op syk nei iten 
yn it ûndjippe wetter. Ek in kear 
flamingo’s spotte? De kâns is it 
grutst yn de gebieten fan It Fryske 
Gea om de Iselmarkust hinne: www.
itfryskegea.nl/natuurgebieden/

Wûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân



Sander de Kroon (13) út 

Koudum docht oan in sport 

dy’t net troch in protte bern 

beoefene wurdt: Pitch&Putt 

Golf. De sport is in oanrieder 

foar mear leeftiidsgenoaten, 

fynt Sander. ‘Pitch&Putt 

is in sport dy’t geskikt is 

foar elkenien. De measte 

minsken fine it fuort leuk 

as se it besykje.’

Frisian Open
Sander sit no yn 2 vmbo fan it Bogerman yn Koudum. Letter wol hy boskwachter 
wurde. Dan is sa’n bûtensport as Pitch&Putt him fansels op it liif skreaun. Wat 
Sander syn sterkste punten binne? ‘Ik tink chippe, it út it gers slaan. Dat giet 
eins fan it begjin ôf oan al goed.’ En wêr moat er noch wat 
oan wurkje? ‘It putten giet noch net sa hiel bêst. Dat is 
in kwestje fan oefenjen.’ Ein septimber die Sander 
foar it earst mei oan in toernoai: it Frisian Open. 
In ynternasjonaal toernoai mei de nasjonale top 
en in protte spilers út Ierlân. ‘Dêr fernaam ik dat 
it omgean mei 'wedstriidspanning' ek noch wol 
in dinkje is,’ fertelt Sander. ‘It gie foar gjin meter. 
It wie ek min waar, rein en wyn, mar ik spile ek 
net goed.’

Ierske konkurrinten
Dochs wie de Frisian Open in goede ûnderfining. Sander hat no al in doel foar 
folgjend jier foar eagen. ‘Dan wol ik in poadiumplak op de Frisian Open.’ Sander 
sil dan ôfrekkenje moatte mei syn Ierske konkurrinten, dy’t dit jier mei de 
prizen útnaaiden. ‘Sy golve wol twa kear deis! Ik ha frege oft dêr ek in toernoai 
wie, mar dat wie allinne foar Ieren. Bale, want it liket my hiel leuk om foar myn 
sport nei it bûtenlân ta te gean.’

Wa wit kin dat yn ’e takomst, want Sander wol ek golf op de grutte baan 
besykje. ‘Dat liket my hiel leuk! Dan moatst neist it chippen en putten ek 

folle langere ôfstannen slaan.’ Foarearst kin Sander noch moai op ’e fyts 
nei de Pitch&Putt-baan yn Koudum. Yn Fryslân is trouwens noch in 

Pitch&Putt-golfbaan, yn Ljouwert. Trochdat elke golfbaan oars 
yndield is kwa ôfstân ta de green en obstakels, is it leuk om ek 

ris op oare banen te spyljen. Besikesto it ek ris? 

Sjoch foar mear ynfo op: 

www.pitch-putt.nl/koudum of 

www.pitch-putt.nl/leeuwarden

Sander docht oan 

Pitch&Putt Golf
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Sander’s beppe fierde har santichste jierdei by Pitch&Putt Koudum. Dêr kaam 
er foar it earst yn oanrekking mei de sport. Neef Joey, dy’t al langer golve, frege 
oft er it ek ris besykje woe. ‘Eins gie it fuort wol goed en sa bin ik dermei begûn.’ 
Sander siet op dat momint ek noch op fuotbal. ‘Mar dêr bin ik eefkes letter troch 
in haksineblessuere (achillespeesblessure) mei opholden.’

Golfpraat
Pitch&Putt Golf wurdt spile op in lytsere baan as it reguliere golf. It is de perfekte 
manier om yn ‘e kunde te kommen mei de golfsport. In rûntsje Pitch&Putt Golf 
bestiet út 9 of 18 holes. ‘Dat makket it foar elkenien tagonklik,’ wit Sander. ‘Wy 
brûke deselde klups dy’t golfers brûke by it chippen en putten.’ Uhm Sander, 

chippen en putten? Dat snappe wy net? ‘O, haha, in chip is in slach dy’t brûkt 
wurdt nei de ôfslach. Mei de chip komst tichter yn ‘e buert fan de hole, it gatsje 
dêr’t de bal yn moat. In putt is de (hooplik) lêste slach nei de hole, meastal op 
de green. De green is it felgriene gers dat flak om de hole hinne sit.’ 

Sander is sa’n fjouwer kear yn ’e wike op de Pitch&Putt-baan te 
finen. Hy oefenet dêr en dêrneist docht er alle sneinen mei oan 

de kompetysje. ‘Ik fyn it gewoan hiel leuk om te dwaan. Mei 
in baanlidmaatskip meist sa faak spylje ast wolst. Foar de 

kompetysje spylje ik altyd wedstriden oer 18 holes mei 
minsken fan de klup sels.’ It oefenjen docht Sander faak mei 

syn neef en omke of mei in goede freon. ‘Ik ha yn it begjin 
les hân, no oefenje ik dus sels. Sa no en dan ha ik noch les 

fan in eardere trainer dy’t my dan wat ekstra tips jout.’ 
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Justin 
Bieber 
is troud
It is no offisjeel: Justin 

Bieber en Hailey Baldwin 
binne troud! No ja, it stel 

hie inoar in jier lyn al it 
jawurd jûn, mar noch net 
foar de tsjerke. Dat diene se 
yn de Amerikaanske steat 

South-Carolina. Dêrnei wie 
it tiid foar in grut feest, 

mei ferneamde gasten 
as Kylie en Kendall 

Jenner en Jaden 
Smith. 

We binne net mear 
yn Hawkins

Der komt in fjirde seizoen fan de Netflix-searje 
Stranger Things! De earste trije seizoenen, dy't har 
ôfspylje yn it fiktive Hawkins, wiene al tige populêr en 
fans lieten witte net wachtsje te kinnen op in ferfolch. 
De makkers fan de searje hawwe al in spannende 
teaser útbrocht. Dêryn is de folgjende tekst te sjen: 
We are not in Hawkins anymore. Fans spekulearje der 
al op los wat dat betsjutte kin. Mar dat witte we pas 
wannear't de searje echt útkomt!. 

Wrâldtoer 
Billie Eilish

2019 wie al in fantastysk jier foar Billie Eilish, 
mar 2020 liket nóch better te wurden! De 
Amerikaanske sjongeres hat foar kommend 
jier nammentlik in wrâldtour oankundige. 
Ofrûne simmer wie Eilish al op ferskate 
festivals te sjen. Mei har wrâldtour sil se 
optrede yn Noard-Amearika, Súd-Amearika 
en Europa. Op 13 july treedt se op yn 
Amsterdam. De tickets foar dy show giene yn 
oktober yn 'e ferkeap en wiene yn 3 minuten 
útferkocht! De kaartsjes foar alle oare 
konserten binne ek al hast op. Net te leauwen! 
Hasto in kaartsje bemachtigje kind?

Bysûndere gearwurking 
fan Ed en Camila

Ed Sheeran hat in nij nûmer útbrocht mei sjongeres Camila 
Cabello en rapper Cardi B. It hjit fan South of the Border. En by 
in nij nûmer heart fansels ek in fideoclip. Yn de fideo spylje 
Sheeran en Cabello spionnen, dy’t achter bad guys oan sitte. Dy 
wurde spile troch model Alexis Ren en akteur Paul Karmiryan. 
Spannend!

DJ skriuwt strip
De Nederlânske dj Don Diablo sil in eigen stripboek 
útbringe: Hexagon. Hy sil gearwurkje mei ferneamde 
striptekeners, dy't ek foar Marvel en DC Comics 
wurkje. Neffens de dj, dy't yn it echt Don Schipper 
hjit, is it in jongesdream dy't útkomt. De strip 
Hexagon is ynspirearre op syn heit, dy't yn 2012 
ferstoar. It ferhaal giet oer in jonkje dat goed is yn 
gamen en úteinlik de wrâld rêde moat. Hexagon sil 
begjin 2020 te keap wêze.

Doutzen Diaries
Doutzen Kroes kin wer in nije skill op har cv sette. Se is net mear 
allinnich topmodel en aktrise, se makket no ek vlogs. Op har 
YouTube-kanaal Doutzen Diaries pleatst se elke wike in nije 
fideo. Dêryn lit se sjen hoe't har libben der útsjocht. It giet dan 
net om de ‘glamoureus’ kant. Doutzen wol de wrâld nammentlik 
sjen litte hoe't har famyljelibben is en wêr't se krekt grut wurden 
is. We leare Doutzen dus persoanliker kennen! Hasto al ien fan 
de vlogs sjoen?

1514
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Famylje komt yn soarten 

en maten. Je hawwe grutte 

gesinnen en lytse. Der 

binne bern mei fjouwer 

âlders, skieden âlders of 

bonusâlders. Húshâldens 

mei adopsje-, pleech- of 

styfbern. En noch in 

hiel soad mear. Dat bern 

by ien heit en ien mem 

wenje is al lang net mear 

de noarm. Baukje (15), 

bekend fan SjONG en The 

Voice Kids, wit der mei 

twa heiten alles fan!

Baukje hat twa heiten

16

Do bist iepen oer dyn 
twa heiten. Wêrom?
‘Foar my is it hiel normaal, it fielt net 
oars as oars. Ik fyn it ek goed om der 
iepen oer te wêzen, dan kinne minsken 
deryn mei groeie. Miskien fielt it foar 
my wol in bytsje as in missy. Tagelyk is it 
ek gewoan myn libben.’

Hoe bisto yn dizze 
húshâlding telâne 
kommen?
‘Doe’t ik in lytse poppe wie, bin ik 
adoptearre. Dat jildt ek foar myn 
broerke, hy is twa jier jonger.’

Fine oaren it like 
gewoan as dy?
‘Minsken hawwe grif foaroardielen, 
mar dêr ha ik noait wat fan fernommen. 
Ik ha der noait rare reaksjes op hân. 
Net op skoalle, en freondinnen fine it 
ek normaal. Minsken wolle wol altyd 
graach witte hoe’t it presys sit. Soms 
ha ik gjin nocht om deroer te praten, 
minsken freegje ek wolris echte privee 

dingen… soms tink ik dan: ik wol hjir no 
hielendal net oer prate.’

Hoe is it yn ’e praktyk, 
twa heiten?
‘Hiel normaal. Minsken tinke altyd dat it 
der by ús hiel oars oan tagiet as by oaren. 
“Jim meie fêst folle mear, omdat jim twa 
heiten hawwe”, sizze se bygelyks. Haha, 
dat is fansels net sa. Myn âlders gunne 
my alles, helpe my mei myn ambysjes 
en wolle in soad foar my dwaan, mar ik 
mei net mear as in bern mei in heit en 
in mem.’

Wat fynsto it moaiste 
oan dyn thússituaasje? 
‘Dat myn âlders wiis mei ús binne.’

Hoe sjocht dyn 
takomst derút?
‘Ik hoopje letter op in moaie baan en 
mei in hiel leuke partner leuke bern te 
krijen. Ik wol it leafst sels bern krije en 
net adoptearje. Der binne net sa’n soad 
adopsjebern, dus dy gun ik minsken dy’t 
sels net bern krije kinne.’

Wa is Baukje? 

Baukje de Graaf út Burgum sit 
yn havo 5. Yn 2017 en 2019 hat 
sy meidien oan SjONG, de Fryske 
Voice. Yn 2019 waard se dêr 
twadde. Yn 2018 wie se te sjen 
en te hearren by The Voice Kids, 
se berikte de saneamde battles. 
As se aanst har havo-diploma 
hat, wol se hbo-v dwaan om 
ferpleechkundige te wurden. 
Se sil wol altyd sjongen bliuwe. 

Baukje hat twa heiten
‘Foar my is it hiel gewoan’

Oare gesinnen: wat sizze de sifers? 

Fansels hat elk bern in heit en in mem, dat is biologysk hiel logysk. 
Mar hieltyd faker wurde bern grutbrocht yn in oare gearstalling. 
Yn 2016 bygelyks waard 1 op de 7 bern grut yn in ienâldergesin. 
Dat gie om hast 570.000 bern tusken nul en achttjin jier. Yn 
fergeliking mei 2000 binne dat 160 mear. De helte fan de bern 
fan skieden âlders kriget te meitsjen mei styfâlders. Mear as 
4 op de 10 bern sjocht de bonusheit, de nije freon fan mem (of 
heit!), as heit. In groep dy’t ek grutter wurdt bestiet út bern dy’t 
opgroeie by twa heiten of twa memmen. Yn 2016 wennen by 
ûngefear 9 prosint fan alle Nederlânske homopearen bern yn ‘e 
hûs. Yn dat jier waarden 300 bern út it bûtenlân adoptearre. 
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Op ’e jierdei
Pake hat syn jierdei aanst

Mem seit: do moatst mar mei 
In pake-beppe feestje? Duh!

Da’s net myn favorite dei!

Us pake jout my in high five
Hy docht wakker wier syn bêst
om hip te wêzen hjoed-de-dei
Al sit’ syn spieren wol wat fêst

Us beppe da’s myn grutte skrik
Sy flybket wiete tuten op my om
en streaket troch myn fixte hier                                             
En dat fyn ik super, super stom!

Dan stapt omke Erik troch de doar
Hy is fet, it is in coole dude

mei syn perkusje beatbox is hy
ús feestlik nij up-tempo lûd

 

Ciska Noordmans
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Hâldsto fan spultsjes dêr'tst rap en tûk by neitinke 

moatst? Dan is Sand Balls in oanrieder. Dat spultsje 

spilest op dyn mobyl. As spiler hast allegearre baltsjes 

dy'tst fan de boppe- nei de ûnderkant fan dyn skerm 

krije moast. Dat dochst troch dyn finger oer it skerm te 

feien. Dêrtroch ûntstiet der in paad. Mar pas op foar de 

obstakels en gatten dêr't de baltsjes yn falle kinne. It is 

de bedoeling datst safolle mooglik baltsjes oerhâldst oan 

'e ein fan it spul. Spannend en ferslaavjend!

Fitte game

Sand Balls

It liket derop dat hieltyd mear 
minsken fegetariër of sels feganist 
wurde. Bisto dat ek, of sitst deroer 
nei te tinken, en fynst it mar lestich 
om in gleske molke of in lekker 
blokje tsiis stean te litten? Dan 
binne der de ôfrûne tiid gelokkich 
in hiel soad alternativen betocht. Sa 
wurdt der wol tsiis makke fan nuten, mar ek fan 
soaja en plantaardige molke. Sa kinst dochs fan dyn 
tosty of pizza genietsje. Hasto soks alris preaun? 
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Nintendo wol gamers wat aktiver meitsje. Dêrom 

bringt de spultsjesfabrikant in nije game op 'e 

merk: Ring Fit Adventure. By it spultsje sit in nij 

soart controller. Dy bestiet út in bûchbere ring en 

in bân foar dyn skonk. Do drukst dus net op 

knopkes, mar bist benammen oan it springen en 

bûgen. In soad beweging dus! De bewegingen 

moatte sa goed mooglik en op it goede momint 

útfierd wurde. Wat foar dy?

Ferklaaidesto dy 
doe'tst lyts wiest ek 
wolris as cowboy? 
Dan is de cow-
boy-trend dyn ding! 
Fan suêde jaskes 
oant grutte riemen en fan fearren oant huod-den. It mei dizze hjerst allegearre! En ast it hielendal ôfmeitsje wolst, kinst fansels noch kieze foar cowboy-

learzens en klean 
mei franjes.

Yeehaw!

Asto der graach hip by rinst, mar 

yn ’e gewoane kleanwinkels nea 

slaggest, soest ris op Vinted sjen 

kinne. Vinted is in webside en in 

app, dêr'tst twaddehânske klean 

keapje en ferkeapje kinst. In 

soarte fan ‘moade-marktplaats’ 

dus. It bysûndere is datst dyn 

ynspiraasje en ferhalen diele 

kinst mei oare moadeleaf haw-

wers. Dat hoege net minsken yn 

Nederlân te wêzen, want Vinted 

wurdt yn wol alve lannen brûkt!

Vinted

Fegan tsiis
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Nij seizoen The End of the F***ing World
It is al lang lyn dat wy op Netflix nei it earste seizoen fan The End of the F***ing 
World seagen. Dizze moanne ferskynt diel 2 fan dizze rare, morbide, fernijende en o 
sa leuke searje. Diel 1 krige bizar hege beoardielingen, dus de ferwachtingen fan diel 
2 binne sky high. Hoe giet it fierder mei de healegeare pubers Alyssa en James? Moatst 
diel 1 noch sjen? Gau dwaan! De searje is hiel maklik te bingen, want elke ôflevering 

duorret mar tweintich minuten. En yn totaal binne it der mar acht. Tink derom, alles is frjemd oan dit 
komyske drama: it ferhaal, de personaazjes, de humor, de toan. Mar just dat makket it sa geweldich leuk. 

Disney+: konkurrint Netflix
Bisto gek op Disney-films? Starwars? Avengers? Dan kinst noch krekt in pear 
fergeze films meipakke. Nederlân fungearret op dit stuit nammentlik as proeftún 
foar Disney+. Wy meie dizze nije streamingstsjinst fergees probearje. De app 
is te finen yn de Android- en iOS-appwinkel. It is net lang mear fergees, want 
12 novimber ferskynt Disney+ wrâldwiid. Dêrnei moatte wy Nederlanners ek 
gewoan it abonnemintsjild fan 6,99 euro yn ’e moanne betelje. Mei Disney+ kinne 
brûkers films en searjes út it Disney-ympearium streame en downloade. Nei 12 novimber komme der ek 
splinternije produksjes online. Troch de tsjinst earst yn Nederlân te testen, woe Disney foarkomme dat 
der allegearre technyske problemen ûntsteane as se de konkurrearjende Amerikaanske merk op geane. 

Robot besoarget pakketsjes
Kom yn ’e kunde mei Scout, de besoarchrobot op seis tsjillen. Dizze robot 
fan Amazon besoarget pakketsjes yn in doarp yn de Amerikaanske steat 
Californië. In meiwurker fan Amazon hâldt de robot tydlik noch yn ’e 
gaten. Sa kin it bedriuw útfine hoe’t robotbesoarging wurket. Ferbet-
teringen wurde dêrnei trochfierd sadat der yn ’e takomst mear robots 
ynsetten wurde kinne. Albert Heijn hat ek al in besoarchrobot. Dy riidt 
rûn op de High Tech Campus yn Eindhoven en besoarget dêr lunches. 

Nije gamingmûs 
Logitech hat in nije gamingmûs útbrocht. De G604 Lightspeed triedleaze 
gamingmûs hat seis tommeknoppen. Dêrtroch hasto alle belangrike in-game 
funksjes ûnder de tomme. De snelheid fan de kursor kinst ynstelle oant 
16.000 dpi. Sa hast foar elke game de optimale mûssnelheid. De sensor fan de 

mûs wurket op hast elke ûndergrûn. En – hiel belangryk – omdatst de profilen opslachst yn it geheugen 
fan de mûs, kinst dyn mûs oeral mei hinne nimme: oeral gamest mei dyn fêste ynstellingen. Minpunt is 
dat dizze mûs troch syn foarmjouwing net geskikt is foar linkshandige gamers. 

Wa wurdt Nederlânske dielnimmer Songfestival? 
It Eurovision Songfestival sil yn 2020 plakhawwe yn ús eigen lân. Superfet 
fansels, mar wa mei Nederlân fertsjintwurdigje op 16 maaie yn Rotterdam? 
Dat is noch net bekend. Der is in aparte seleksjekommisje dy’t de 
Nederlânske kandidaat oanwiist. Dy kommisje bestiet dit jier út algemien 
direkteur Eric van Stade fan AVROTROS, kommentator en presintator 
Cornald Maas, sjonger Jan Smit en de radio-dj’s Coen en Sander. Coen 

Swijnenberg en Sander Lantinga binne nij yn ’e kommisje. Yn jannewaris sil bekend wurde wa’t de 
Nederlânske dielnimmer wurdt. De namme fan sjongeres Davina Michelle wurdt regelmjittich neamd. 
Ek Duncan Laurence, winner yn 2019, neamde har. Hy kaam ek mei popartyste Naaz. Foar wa giesto?


