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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 Hoi!
Kommunikaasje, dat is it tema fan dizze LinKk. As wy it oer kom
munikaasje hawwe, tinke in soad minsken al gau oan sosjale media. 
Hartstikke leuk en praktysk dy nije kommunikaasjemiddels. Wy appe, 
instagramme en snapchatte wat ôf tsjintwurdich. Mar is dat ek echt 

kommunisearje? Wichtich by kommunikaasje is aksjereaksje. 
Dus pleatsto in foto op Insta en krijst dêr gjin reaksjes op? Dan 
bist net oan it kommunisearjen. Krijsto wol in reaksje? Dan is 
der wol sprake fan kommunikaasje. Snapst it noch?! 

Yn dizze LinKk fynst alderhande artikels oer kommunikaasje. 
Guon kommunisearje fia klean en makeup (VSCOgirls op 
side 7), oaren kommunisearje in soad online (TikTokker Jesse 
van Wieren op side 4) en yn ’e leafde kommunisearret it soms 

lestich (gedicht op side 19). Kom ek te witten hokker kommunikaasje 
gadgets ast oanskaffe moatst om klear te wêzen foar 2020. Mei oare 
wurden: dizze LinKk stiet wer grôtfol leuks! 

Kommunisearje mei ús kin fia de mail (linkk@cedin.nl), Facebook 
(linkkmagazine) of Instagram (linkkmagazine). Kommunikaasje 
garan dearre, want wy reagearje altyd!  ☺ 

Marrit de Schiffart

Oer hokker iten fielsto dy skuldich? 

3

1. Sûkelade

2. Chips

3. Patat

4. Pizza

Lilk op dysels wêze neidatst in pûde chips achteroer klapt 

hast. Of eins al gûle wolle ast de Mac ynstapst... Werkenber? 

Do bist net de iennichste! Ut in ûndersyk fan 3vraagt 

(NPO3) docht bliken dat 36% fan de jongerein har skuldich 

fielt nei it iten fan net sûne dingen. 

Dit is de top 4 fan produkten mei in heech 

skuldgefoelgehalte.

Folgje 

dyn hert 

want it 

kloppet

Nij fak op Italiaanske skoallen: 

duorsumheidsles 

Ynhâld en LinKke Saken
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TikTokker Jesse 
Binnen in healjier 145.000 folgers
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Poëzy 
Krekt oarsom

Fterside
Oer games, ynternet en tech

folgje LinKk magazine online

Wêrom stiicht de seespegel? Wat is duorsumheid? Wêrom 

binne wy sa bang foar de klimaatferoaring? Yn Italië leare 

bern op skoalle aanst presys hoe’t it sit. Takom skoaljier 

krije se dêr offisjeel ‘duorsumheidsles’. 

Ek de Italianen fernimme dat der wat oan ’e hân is mei it 

klimaat. De snie op ’e bergen yn it noarden raant en swiere 

reinbuien soargje faak foar oerstreamingen. De Italiaanske 

minister fan ûnderwiis fynt no dat it heech tiid is dat op de 

Italiaanske basisskoallen en middelbere skoallen mear 

leard wurdt oer duorsumheid en klimaatferoaring. En dus 

krije se takom jier minstens ien oere yn ’e wike 

duorsumheidsles. Wat fynsto? Is soks ek goed foar 

Nederlânske learlingen?   

As ik letter
 grut bin

Bisto wol fan de poëzy? Dan is dizze 

splinternije dichtbondel wat foar dy. Alle 

gedichten binne spesjaal foar dy skreaun. Om 

foar te dragen. Om te lêzen. Om te brûken. 

Sechstich gedichten om te laitsjen, om oer nei 

te tinken en om in oar wat te fertellen. 

De fersen binne skreaun troch Berber 

Spliethoff. Sy skriuwt al hiel lang. Op 

útdaagjende, orizjinele en ludike wize besprekt 

se gewoane deistige tema's. Moatst lêze!

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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Leeftiid : 17 jier Wenplak : KollumersweachOplieding : D’Drive teäterFamylje :  Heit, mem en trije âldere sussenGrutte foarbyld : Jochem Myjer

Jesse van 
Wieren

Tekst: N
ynke van der Z

ee

Alle dagen as Jesse moarns fan bêd ôf 
komt, tsjekt er earst it oantal folgers op 
syn TikTokakkount. ‘Sels midden yn ’e 
nacht komme der nije minsken by,' laket 
er. Sûnt 6 juny 2019 sit Jesse op TikTok 
en yn no time helle er mear as 145 tûzen 
folgers. Hy is der sels ek wol in bytsje 
ûndersteboppe fan. ‘It giet echt hiel 
goed. Dit hie ik ek net ferwachte.’

Pytsje presys
Jesse ûntduts de app TikTok eins by 
tafal. ‘Myn nichtsjes hiene TikTok op ’e 
telefoan. Ik hie der sels noch noait fan 
heard.’ Jesse post noch dyselde deis 
syn earste filmke, in lip sync fan Bram 
Krikke. By syn tredde filmke is it raak. 
‘Dy waard der troch TikTok útpikt en 
kaam yn ’e list mei ‘aangeraden video’s’. 
En doe gie it hurd. Ik hie samar tûzenen 
folgers.’

Alle dagen post Jesse twa of soms sels 
trije nije fideo’s wêryn’t er in lip sync 
docht, dûnset of in stikje playbackt. ‘As 
ik in ferske yn ’e holle ha, dan sykje ik dy 
op en pik der in lyts stikje út dêr’t ik in 
filmke fan meitsje,' fertelt er entûsjast. 
Dat klinkt simpel, mar Jesse is in ‘pytsje 
presys’. ‘Foardat ik wat post, moat it 
hielendal goed wêze,' jout er ta. ‘Dus 

ik oefenje it earst in pear kear 
foardat ik it online set.’

Bekende kop
Yntusken hat er al hûnderten 
filmkes makke, dy't troch 
minsken oer de hiele wrâld 
besjoen wurde. Jesse wurdt 
dêrtroch hieltyd faker 
werkend op strjitte. En net 
allinnich yn Fryslân. ‘In 
pear wike lyn wie ik yn 
Amsterdam, dêr't ik in 
skoalklasse tsjinkaam. It 
duorre mar eefkes foar’t 
al dy bern achter my oan 
kamen en fregen oft se 
mei my op ’e foto mochten. Ik 
fyn soks wol leuk. Dêr nim ik graach de 
tiid foar.’

Jesse wurdt net allinnich werkend op 
strjitte, hy fertsjinnet ek jild mei syn 
TikTokakkount. ‘Ik sit by it bedriuw 
Creator Network, dat my scout hat. Sa 
no en dan wurd ik frege om filmkes 
te meitsjen oer bygelyks in nije 
bioskoopfilm of lekker iten. Dêr wurd ik 
dan foar betelle. Mar it giet my úteinlik 
net om it jild. Ik set allinnich fideo's 
online dêr't ik sels achter stean.’

Yn ’e film
Fideo’s, kampanjes en reklames: Jesse 
hat it der mar drok mei. En dan te 
betinken dat er ek noch gewoan nei 
skoalle giet. ‘Ik sit yn it twadde jier 
fan de teäterskoalle fan D’Drive yn 
Ljouwert. As jonkje stie ik al graach op it 
poadium. Dûnsje, sjonge en aktearje, ik 
fyn it hearlik. Myn grutste dream is dat 
ik letter yn films spylje mei. Oft der ea, 
krekt as flogger Dylan Haegens, in film 
oer my komt? Wa wit!’

TikTokTips fan Jesse
Sitsto op TikTok en wolst ek graach tûzenen folgers ha? 
Jesse dielt syn TikTokTips graach mei dy!

1. Wês orizjineel: doch dyn eigen ding en lit dy net tsjinhâlde troch oaren.
2. Soargje datsto der wille yn hast, oars hâldst it net fol om alle dagen in filmke te meitsjen.
3. Brûk hashtags, want dan komt dyn fideo yn listjes te stean. De hashtag #noticeme is in hiele wichtige. 
4. Oefenje earst in pear kear foardatst dyn fideo makkest. En soargje foar in strakke, opromme achtergrûn.
5. Freegje dyn freonen en freondinnen om mei te dwaan yn dyn fideo. Dat fynt TikTok ekstra leuk.

TikTokker Jesse 

4

Hy is 17 jier, komt út Kollumersweach en is megapopulêr op TikTok. Jesse van Wieren krige yn 

noch gjin healjier tiid mear as 145.000 folgers op TikTok. Syn filmkes - wêryn't er playbackt, 

dûnset of aktearret - wurde oer de hiele wrâld besjoen. ‘Ik kin al myn kreativiteit deryn kwyt.’

TikTokker Jesse 
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Tekst: A
ant Jelle Soepboer Soepboer, byld út de strip M

agnus (B
aldrs D

raum
ar en Skelte Braaksm

a)

Rûn it jier 800 is de Paus fierhinne de 

machtichste man yn Rome. Net elkenien 

is wiis mei de macht fan de Paus en 

dêrom beslút in groep eallju him ûnder it 

gebed te oerfallen, de tonge ôf te snijen, 

de eagen út te stekken en him mei syn 

folgelingen de stêd út te traapjen. In 

lugubere en leffe died.

Paus Leo wit him gjin ried en kloppet 

tamtearre by syn broer oan foar help. Dy 

broer is net ien minder as de machtige 

Frankekening Karel de Grutte. Karel 

sjocht syn broer, dy’t ûnder it bloed en 

de drek sit, ris goed op en del oan en seit 

dan: ‘Der sit neat oars op, dit is in putsje 

foar de Friezen. Stjoer in boadskipper 

nei harren lieder, wês dúdlik en 

oertsjûgjend!’

Yn opdracht fan Karel de Grutte siket de 

Fryske oanfierder Magnus Forteman in 

leger fan geve Fryske striders byinoar en 

set yn ’e iere moarn ôf om Rome foar de 

Paus werom te pakken. De muorren fan ’e 

stêd binne lykwols heech en net stikken 

te krijen. De moed sakket it Fryske leger 

yn ’e skuon. Mar Magnus hat in plan. 

Fia in lytse ferstoppe yngong wit hy 

midden yn ’e nacht de stêd yn te slûpen 

en de poarten fan binnen út te iepenjen 

foar syn manskippen. Mei syn magyske 

reade findel yn ’e hân wit er de eallju, 

dy’t de paus ferblinen en ferballen, mei 

syn leger te ferslaan. De stêd is no fan 

de Friezen!

As Karel it nijs heard is er út ’e skroeven. 

Hy set fuort mei ûntelbere geskinken 

fan goud, sulver en oare kostberheden 

ôf om de stêd yn ûntfangst te nimmen. 

Mar as er by de stêd oankomt binne de 

poarten sletten en stiet Magnus mei 

it findel yn ’e hân boppe op ’e poarte. 

Lûd balt er: ‘Dyn stêd kinst krije Karel 

Frankekening, mar dyn jeften sizze ús 

neat. Allinnich asto ús beloofst dat wy 

foar ivich frij wêze sille en nea hoege te 

knibbeljen foar frjemde hearen iepenje 

ik de poarte.’ 
Sa bart it dat Magnus Forteman de 

machtige Frankyske keizer op ’e knibbels 

twingt en de Fryske frijheid kriget.

‘Echt wier’‘Echt wier’

Magnus en 
de Fryske frijheid

Sûnt fan ’t simmer is der in nije trend. 

De ‘VSCO girls’ binne net fuort te 

tinken út ’e tiidlinen op sosjale media. 

Kensto of bisto der ien? Of hast gjin idee 

wêr’t wy it oer hawwe? Lês fierder! 

Stel, do litst wat falle. Wat is dyn reaksje? 

a. Shit!
b. Och
c. Grmbl
d. And I oop

Is dyn antwurd d? Dan bisto in echte VSCOgirl (foar de 
minsken dy’t ûnder in stien wenje, sprek út as Visco)! 
Lokwinske, do hearst ta in bysûndere en hiel nije soart. 
De soart kaam oarspronklik foar yn Amearika, mar 
waaide ôfrûne simmer oer nei Europa. Te werkennen 
oan in skulpeketting of in wetterflesse fan it merk 
Hydro Flask. Hat in scrunchie yn it hier of om ’e pols 
en in rêchtas fan in Sweedsk merk op ’e rêch. Makket 
ek faak in sksksklud.

It binne faak wat skater/surfachtige famkes mei 
oversized klean en Vans, Birkenstocks of Crocs oan ’e 

fuotten. Se drage net al te folle makeup, en yn elk gefal 
makeup dy’t miljeufreonlik is (leafst fan Mario 
Badescu). Reden: dizze VSCOgirls hawwe it goed foar 
mei ús planeet. Nee, it binne gjin Greta Thunbergs, 
mar se binne wol bewust fan de natuer. Se binne hip, 
optimistysk en fleurich. 

Krityske lûden 
No’t de VSCOgirls harren plak wat ynnommen hawwe 
yn ús kikkertslantsje en de measte minsken witte 
wa’t se binne, komme der wat krityske lûden boppe 
driuwen oer dizze nije groep. Wêrom? Omdat it eins 
allinnich mar wite, tinne en rikere famkes binne. Dat 
komt om’t de merken dy’t se drage net de goedkeapsten 
binne. Op guon sites steane boadskippelistjes, foar it 
gefal ast transformearje wolst. Rekkenje dan al gau op 
500 euro. Slok.

De girls wurde ek wolris de gek oanstutsen. Omdat se 
faak roppe dat se de skyldpodden rêde wolle. Mar hoe 
dan? Se brûke gjin reidsjes en minderje mei plastic, 
mar op ynternet lêst ek oer in famke dat hiel grutsk 
har eigen beker meinimt nei McDonalds… No net echt 
it meast miljeufreonlike restaurant fan de wrâld. Mar 
hee, lekker maklik om der op ôf te jaan. Dizze fammen 
dogge wól wat... 

En dy namme? Wêr’t dy wei komt? In soad fan dizze 
famkes, yn Amearika yn elk gefal, brûke de VSCO
app om foto’s te bewurkjen. VSCOboys binne in 
noch net ûntdutsen soart trouwens, dus ast sa’n jonge 
tsjinkomst, meitsje dan even in foto!

VSCO-girls

Tekst: A
tsje de V

ries
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Foar’t it briefke Piter berikte stode Djoeke it lokaal wer 
yn. ‘Menear, Richtsje is flaufallen. Kom gau!’ Djoeke 
wie in echte dramaqueen. Se like werklik yn panyk. 
Wiersma draafde nei de doar. ‘Gau Fatma, helje de 
konsjerzje!’ rôp er. Hy stode de gong yn. Hylke wie 
daliks by it buro fan Wiersma. Hy luts oan it laadsje. 
Piter kaam njonken him stean en tegearre lutsen se hiel 
fûl. It ding joech net mei. De hiele klasse wie oerstjoer. 
Se rôpen en joelen om harren oan te moedigjen. 
‘Hâld jim stil!’ rôp Piter. ‘Aanst heart Wiersma it!’ 
Fatma kaam der wer yn. 

‘Moai, de konsjerzje is út syn hok. Ik sil ark helje,’ sei 
Hylke en draafde fuort. Piter skuorde op ’e nij út alle 
macht oan it laadsje. Hy sette syn foet op it buro en luts, 
luts… BAM! Dêr lei er op ’e grûn mei de hângreep fan 
it laadsje yn ’e hân. Shit! Dat wie net de bedoeling. Dêr 
wie Hylke alwer. Hy hie in skroevedraaier meinommen. 
Hy sette de skroevedraaier tusken it laadsje en it 
buro en mei in klap fleach it laadsje iepen. De klasse 
joecheide. Piter en Hylke krigen gau harren telefoans 
út it laadsje en skoden it laadsje wer ticht. Piter krige 

de skroevedraaier en besocht de hângreep wer op it 
laadsje te skroeven. Ja, it slagge!
‘Hy komt deroan!’ sei Fatma. Gau draafden se werom 
nei harren plak. Krekt op ’e tiid. 

Wiersma seach fernuvere de klasse yn. Elk wie mûskestil 
en die krekt oft er oan it wurk wie. De spanning wie om 
te snijen. ‘Richtsje komt alwer aardich by. Se bliuwt noch 
eefkes by de konsjerzje,’ sei Wiersma en krige it krytsje 
wer op. ‘Soa, wêr wiene wy bedarre.’ Piter moffele de 
telefoan gau fuort yn syn tas. Spitich dat er net eefkes 
it appke fan Sjoukje lêze koe. Yn ’e gauwichheid hie er 
wol sjoen dat se reagearre hie. Hy gie fersitten. Pff, dat 
wie goed beteard. TRRRRRRR! De bel gie. Piter fleach 
oerein. Gau nei bûten ta. Doe stroffele hy oer de tas fan 
Margje. Hy foel plat op it liif. De ynhâld fan syn tas 
rûgele oer de flier. Ut syn eachhoeke seach er Hylke ta 
de doar út draven. In pear sandalen mei wollen sokken 
deryn kamen tichterby. In grutte hân krige syn iPhone 
fan de flier. ‘Soa jongeman, wat hawwe we hjirre.’ 

‘Ynleverje dy telefoan.’ Wiersma skuorde de iPhone by 
Piter út ’e hannen. ‘Ik ha dy al trije kear warskôge hjoed. 
Ik wol dy dingen net yn myn les hawwe. No bliuwt er 
gesellich in nacht by my yn ’t laadsje.’ Wiersma smiet 
de iPhone yn it boppeste laad fan syn buro, draaide dy 
op ’t slot en stoppe de kaai yn ’e bûse.

‘Hee! Foarsichtich!’ Piter seach Wiersma lilk oan. Shit, 
wêrom moast dy ferhipte Wiersma krekt no syn telefoan 
ôfpakke. Einlings hie Piter it hjoed oandoard om Sjoukje 
te appen om har te freegjen oft se jûn meigie nei De 
Keet. Dave siet al in skoftke achter Sjoukje oan, aansten 
wie er te let. No soe er har antwurd net witte en gie it 
hielendal mis. Piter seach grimmitich nei Wiersma. Dy 
stie alwer mei syn âlderwetske krytsjes op it boerd te 
kalkjen. Hy seach der bespotlik út mei syn sandalen 
en wollen sokken oan. Hoe moast Piter syn iPhone no 
weromkrije? Hy koe Andries net iens appe om in plan 
te meitsjen. Hy moast wat oars betinke. Piter pakte in 
stik papier en skreau in briefke. Hy tearde it dûbel en 
liet it briefke trochjaan. Ta syn yrritaasje lies elkenien 
it earst foardat se it trochjoegen oan Andries. Der 

ûntstie ûnrêst yn ’e klasse. Oaren begûnen ek briefkes 
te skriuwen. Hylke swaaide wakker mei de hannen en 
besocht wat dúdlik te meitsjen. Piter mocht Hylke net. 
Mar Hylke woe grif wol helpe. De iPhone fan Hylke 
moast noch in hiele wike yn it laadsje bliuwe en dat wie 
Hylke grif min nei it sin. Piter tearde de briefkes iepen 
dy’t him tastutsen waarden. “Goed idee!  Sukses!  
Jeroen” of “Pak Wiersma werom. Go Piter. X Thialda” en 
“Ik sil dy helpe, we rame dat laad iepen! Hylke” en “Ik gean 
wol nei de wc en fal dêr flau. Kinsto dyn telefoan pakke. 
Set him op. -xxx- Richtsje”. Ferbjustere seach Piter nei 
Richtsje. Se lake nei him en stuts de tomme omheech. 
Foar’t Piter protestearje koe, skeat har finger al de loft 
yn. 

Stikelich seach Wiersma har oan. ‘Ja, Richtsje?’ sei er. 
‘Mei ik eefkes mei Djoeke nei de wc? Ik fiel my net sa 
goed.’ Piter moast tajaan dat se har rol goed spile. Se 
seach der suver min út. 
‘No, koart dan,’ sei Wiersma. Richtsje strompele mei 
Djoeke it lokaal út. Andries hie syn briefke klear en 
joech it troch. 

Koart ferhaalKoart ferhaal
Tekst: B

erber Spliethoff
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Peuterkening 
Dit is de krúsbek. In finkachtige 
fûgel dy’t foaral by ’t winter 
yn Nederlân ferbliuwt. Hy hat 
syn namme te tankjen oan syn 
bysûndere snaffel. It boppeste en 
it ûnderste diel kruse inoar. Dat is 
hiel unyk en ek hiel handich! Sa kin 
er siedden út dinne en spjirapels 
peuterje. Hasto ek in bysûndere 
fûgelsoart sjoen? Diel dyn foto mei 
#mynfryskegea 

Wûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân



Liket it dy leuk om ris in stien op it 

iis te goaien mei Anandi en Lisenka? 

Sjoch foar mear ynformaasje op de 

folgjende website: 

www.fryskecurlingclub.nl.

13

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

Wa fan jim wit wat curling 

is? Earlik sizze. In protte 

klassegenoaten fan de 

susters Anandi (15) en 

Lisenka (16) Bomas út 

Stiens hiene gjin idee. 

Ok, it is gjin sport dy’t 

wykliks op telefyzje te sjen 

is. Der wurdt benammen by 

de Winterspelen nei sjoen, 

want it is wól in olympyske 

sport! Stikem dreame 

de fammen dêr ek fan. 

‘Het lijkt ons fantastisch 

om dat te bereiken.’  

Goed trije jier lyn begûnen Anandi 
en Lisenka mei curling, mar se kenne 
de sport al folle langer. ‘Onze vader 
begon ermee toen wij net geboren 
waren. Tijdens vakanties zijn wij 
wel eens mee geweest om te kijken. 
Maar ja, daar bleef het bij, want zo’n 
curlingsteen weegt 20 kilo. Op heel 
jonge leeftijd krijg je die steen dus 
niet naar de andere kant van de baan. 
Vandaar dat wij pas later met deze 
sport begonnen.’

Hacke en feie
Earder spilen Anandi en Lisenka 
kuorbal, dat dogge se ûndertusken 
net mear. Ek hawwe se op heech nivo 
oan judo dien. Allebeide waarden se 
alris tredde op in NK. De krêft dy’t 
de fammen troch it judojen opdien 
hawwe, kinne se goed brûke by curling. 
Lisenka: ‘Het helpt bij het afzetten uit 
de ‘hack’ en bij het ‘vegen’.’

Hack? Feie? Earst mar eefkes wat útlis, 
want hoe wurket dat curling eins? 
Curling spilest op in iisbaan mei 
oan beide úteinen in sirkel dat ‘it 
hûs’ neamd wurdt. Allinne dêr 
kinst pun  ten skoare. Lisenka: 
‘Normaal gesproken speel 
je een wedstrijd 4 tegen 4 
en gooit elke speler twee 
stenen per end.’ Dat 
binne yn totaal dus 
sechstjin stiennen. 
‘Na elke end 
wordt gekeken 
welk team het 
dichtst bij het 
midden van het 
huis ligt, alleen 

dat team scoort punten. Na 8 ends bij 
de junioren en 10 ends bij de heren en 
vrouwen kijk je welk team de meeste 
punten heeft gescoord. Dat team is de 
winnaar.’

Sliding
Der wurdt wol sein dat stiennen 
‘goaid’ wurde, mar eins wurde se 
treaun. Lisenka: ‘Je zet met één voet 
af vanuit een ‘hack’, een rubberen 
voetsteun, en dan maak je een sliding. 
Zo geef je de steen bij het wegduwen 
een draai, een curl, mee.' De oare 
spilers feie. Dêrtroch ûntstiet der 

wriuwingswaarmte en raant it iis. Troch 
it tinne laachje wetter op it iis hâldt de 
stien snelheid en kin er langer troch 
glydzje. 

Alleskinners
Binne der spesjale feiers 
yn it team? Anandi: 
‘Nee, iedereen moet 
alles kunnen: 

gooien, vegen en tactiek bepalen. Dat 
maakt het juist zo’n mooie sport, want ik 
vind alles leuk!’ Oer taktyk ha wy it noch 
net hân, mar eins is dat miskien wol it 
belangrykste fan de sport. Lisenka: ‘Het 
is een heel tactisch spel, dus naast de 
training op het ijs zitten we regelmatig 
met elkaar om de tafel om een situatie te 
bespreken. Of we bekijken een wedstrijd 
waar we ook weer dingen uit kunnen 
halen.’ Curling is miskien net sa faak op 
telefyzje, mar op YouTube en op sosjale 
media is genôch te sjen. ‘Heel veel 
wedstrijden zijn zo zelfs live te volgen.’

Anandi is linkshandich, wêrtroch’t se 
mei de oare foet ôfset. ‘Ik slide vanaf de 
rechter hack.’ Lisenka: ‘Als team kun je 
voordeel hebben bij een linkshandige 
omdat je met een steen een andere 
richting op kunt.’ De susters spylje 
tegearre yn it Nederlânske talinteteam, 

de Holland Girls. Se wiene al foar 
wedstriden yn België en Skotlân. 

‘Het is niet altijd makkelijk, 
want er zijn in Nederland maar 

weinig meiden die aan curling 
doen,' weten de zussen. 
‘Daardoor hebben we eigenlijk 

geen keus met wie we spelen en blijft het 
niveauverschil groot.’

Olympische Spelen
Anandi en Lisenka sitte yn 3 en 5 havo 
fan CSG Comenius Mariënburg yn 
Ljouwert en traine trije oant fjouwer 
kear yn ’e wike. ‘In Leeuwarden, 
Heerenveen én Zoetermeer.’ Hielendal 
yn Zoetermeer? ‘Ja, dat komt omdat 
daar écht curlingijs ligt. Daar is de baan 
vlak en weet je precies hoe de stenen 
gaan curlen. Op andere banen ligt 
‘schaats of ijshockeyijs’ en dat maakt 
het moeilijker.’ Neist it fammeteam 
spilet Lisenka ek mei har heit Bob de 
Mixed Doubles. ‘We zijn twee keer 
Nederlands kampioen geworden 
en we hebben al twee keer een WK 
gespeeld. In december doen we 
weer mee aan de WK kwalificatie.’ 
It leafst wolle de beide curlers oait 
nochris in grutte priis op in EK of 
WK helje. ‘Of naar de Olympische 
Spelen, dat lijkt ons natuurlijk 
helemaal fantastisch!’

Anandi en Lisenka 

dogge oan curling

12

Lisenka

Anandi



Nynke de Jong

Linkke sidenLinkke siden

Wa is de 
izersterkste?

Wa flammet der it bêst op it iis? Yn it 
nije tvprogramma De IJzersterkste 
wurde tolve bekende Nederlanners 
folge. Wa is lichaamlik en psychysk 
it sterkste? Jan Smit? Enzo Knol? 
Fansels dogge der ek Friezen mei 
oan dit programma. Hoe goed 
docht presintatrise Welmoed 
Sijtsma (Goedemorgen Nederland 
en dêrfoar Jeugdjournaal) it op it 
iis? En bakt de Fryske sjoernaliste 
Nynke de Jong der wat fan? Ald
reedrider Rintje Ritsma coacht de 
dielnimmers. 

1514

Enzo brekt syn tean
Gefaarlik wurk dat floggen: de ferneamde Nederlânske flogger 
Enzo Knol kin wer in nij aventoer op syn cv byskriuwe. By in leske 
taekwondo bruts Enzo syn tean en moast er nei it sikehûs ta. Hy soe 
fansels gjin Enzo Knol wêze as hy dat medyske akkefytsje net foar 
syn miljoenen folgers fêstlizze soe. 

André Hazes 
is fereale
Se binne ôfgryslik fereale en elkenien mei it 
witte. De nije flam fan folkssjonger André 
Hazes (25) is presintatrise Bridget Maasland 
(45). Op de sosjale media giet it hielendal los, 
om’t de measte minsken it leeftiidsferskil 
te grut fine en ek net leauwe dat de relaasje 
lang stân hâlde sil. It makket de twa allegear 
net safolle út. ‘Ik val op oudere vrouwen en zij 
op jongere mannen, dus dan ontstaan zulke 
dingen.’

Maaike sjongt ‘De Zee’
Se wie sa senuweftich as wat en stie te triljen op har 
skonken. Dochs slagge it de 22jierrige Maaike de Groot út 
Boalsert om har stim ûnder kontrôle te hâlden by The Voice 
of Holland. Dêr song se ‘De Zee’ fan Trijntje Oosterhuis. En 
dat makke yndruk, benammen doe’t Maaike fertelde wat dit 
nûmer krekt foar har betsjut. Se song it nammentlik op it 
ôfskied fan har heit, har grutste muzikale freon. Yn team 
Waylon hearre wy hooplik mear fan Maaike!

Ynternasjonale 
lilkens oer 
Swarte Pyt
Dat de kleur fan Swarte Pyt yn Nederlân 
de minsken dwaande hâldt, dat wisten 

we fansels al. Mar ek ynternasjonaal 
wurdt der oer praat. Realitystjer Kim 

Kardashian fynt de Nederlânske 
tradysje ‘ferûntrêstend’ en 

‘rasistysk’ skriuwt se op 
Twitter. De Amerikaanske 
rapper Waka Flocka Flame 
hat witte litten net mear 
yn Nederlân op te treden 
salang’t Swarte Pyt hjir 
net ôfskaft is. 

Tekst: Froukje Sijtsm
a
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Tender is in transgender. 

Sy is berne as jonge, mar 

fielt harsels in famke. Al 

waard har pas let yn ’e 

bernetiid dúdlik dat der 

ûnderskied bestiet tusken 

it iene en it oare geslacht.
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Wêr stiet 
LHBTIQ+ 

foar?
• Lesbisch 
• Homoseksueel
• Biseksueel
• Transgender
• Intersekse
• Queer

+  stiet foar de 
rest, aseksueel 
en panseksueel 
bygelyks

Tekst: Tialda H
oogeveen

Hoe wiesto as bern?
‘Ik bin berne as jonge. Ik ha twa susters. 
Mei harren boarte ik mei de Barbies, 
mar ik hâlde ek fan auto’s. Krekt lykas 
myn sussen ek fan auto’s holden. Yn 
de jurkjes fan myn sus draaide ik rûn, 
dûnse ik. Dy jurkjes hie ik allinnich nei 
skoaltiid of yn it wykein oan.’

Wat fûnen oare 
bern fan dy?
‘Ik krige altyd de âlde klean fan myn sus, 

oant ik op in dei mei ús mem in eigen 
famkesoutfit útsykje mocht. Dat waard 
in rokje, in poezeshirt en skuon. De oare 
deis woe ik it oan nei skoalle, ik siet yn 
groep 5. Myn âlders fregen: “Is dat no 
wol handich om te dwaan? Soest it net 
earst oerlizze mei dyn learkrêft?” Se 
wiene bang foar negative reaksjes. Mar 
myn freondinnen fûnen it geweldich! De 
learkrêften fûnen it ek hiel gewoan.’

Feroare dat letter?
‘Yn groep 5 fielde ik my frij. Ik fielde my 

net echt in famke, net echt in jonkje, ik 
fielde my gewoan Tender dy’t yn in rôs 
rokje swiere koe. Pas doe’t ik op klassyk 
ballet gie, en letter modern ballet, wie ik 
bang dat minsken wat sjen koene. Doe 
kaam it besef dat ik net ‘normaal’ wie en 
dat ik dit net samar ferswije koe. Yn ’e 
brêgeklasse waard ik wat ûnwis, omdat 
hast gjinien my dêr koe. Doe ha ik mei 
de mentor praat en yn oerlis mei him ha 
ik yn ’e earste skoalwike oan de klasse 
ferteld dat ik transgender bin. Ik sit 
no yn vwo 3 en ha noch altyd gjin echt 
negative reaksjes krigen.’

Wie it foar dy sels 
in wrakseling? 
‘Nee, útsein doe’t ik yn groep 8 
siet. Doe krige ik de fraach: wolsto 
hormoanremmers? Doe tocht ik: Hoe 
moat ik fierder? Wol ik dat wol? No bin 
ik bliid dat ik dêr doe mei begûn bin.’

Wat binne 
hormoanremmers?
‘Elke trije moanne krij ik in prik dy’t 
de pubertiid remmet. It foarkomt dat 
ik de burd yn ’e kiel, burdhier en brede 
skouders en sa krij. Op myn sechstjinde 
kin ik begjinne mei it ynnimmen fan 
froulike hormoanen. Elk healjier bin ik 
yn it VU sikehûs yn Amsterdam foar in 
petear mei in dokter en in psycholooch. 
Se teste dêr ek oft myn bonken noch 
sterk genôch binne. Troch de medikaasje 
ferslopje dy en kin ik se hiel maklik 
brekke. Om se sterker te meitsjen yt ik 
in soad suvel, nútsjes en aaien en moat 
ik in protte springe, dêrom sit ik op 
freerunning.’

Hoe ferdjippesto dy 
yn it ûnderwerp?
‘Ik sjoch wolris nei transgenders op 
YouTube, gewoan om te sjen hoe’t dy 
it allegear dogge en wat se meimeitsje. 
Jessie Maya lit har hiele proses fan de 
feroaringen oan har uterlik bygelyks 
sjen. Ek sjoch ik wol nei Alice Olsthoorn 
en Jonan Ruijg. Mar ik beskôgje se net 
as foarbylden of sa.’

Yn ’e takomst...
‘Ik soe graach in geslachtsoperaasje 
wolle. Dat kin net earder as dat ik achttjin 
bin. Ik tink dat ik gjin operaasje wol om 
boarsten te krijen, ik fyn mysels wol 
moai sûnder. Fierder wol ik moaie klean 
drage, in man of frou fine, yn in moai 
húske wenje en dat moai ynrjochtsje. En 
ik soe graach wurkje wolle mei minsken 
of bisten. Ik hoopje dat it maklik giet, 
dat ik lekker myn eigen ding dwaan kin.’

TransgenderTransgender
net thús yn dyn liif Paarse 

Vrijdag
Freed 13 desimber 
is it Paarse Vrijdag, 
de dei dat skoalbern 
en studinten harren 

solidariteit toane 
kinne mei homo’s, 

lesbiennes, biseksuelen 
en transgenders. Dat 
dogge se troch op dy 
dei de kleur pears te 

dragen. Paarse Vrijdag 
is ien fan de aktiviteiten 

fan de Gay-Straight 
Alliance (Homo 

Hetero Gearwurking) 
wêrmei’t skoallen har 
ynsette kinne foar in 

feilige omjouwing foar 
LHBTIQ+-bern. Sjoch 

foar mear ynformaasje 
op: www.gsanetwerk.nl/

paarsevrijdag 



Ik tocht dat ’k it oankoe, krekt sa sterk wie as dy.
Liet elkenien sjen dat it goed gie mei my.

Mar it is krekt oarsom, nimmen wit hoe’t ik my fiel.
Want ik hâld my grut en ik spylje toaniel.

 
Triennen bin’ swiet en de sinne is kâld.
Heuvels bin’ flak en de see is net sâlt.
Rivieren dy streame al wiken net mear.

Do bist net fuort en myn hert docht net sear.
 

Knuffels bin’ hurd en myn bloed is net read.
Fisk kin net swimme en do dochst my neat.
Bargen kin’ fleane en de iik krijt gjin blêd…

‘k Hâld net mear fan dy en ik tink dat ’k it rêd.
 

Jurjen van der Meer
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Tekst: Froukje Sijtsm
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Hawwe dyn heit en mem tafallich noch âlde klean op souder 

lizzen? Goed nijs, want dat kin dy in bulte jild besparje. De 

moadetrends binne nammentlik lekker vintage. Sa is de 

waarme (wide) kabeltrui wer te sjen op de catwalks. Ek de 

âlderwetske blazerkes fan pake mei printsjes, rútsjes en 

streepkes binne wer tastien. In noflike trend, want lekker 

waarm. As de Alvestêdetocht fan ’t winter dan dochs wer in 

kear komt, hoechsto it net kâld te hawwen. Ek handich: dy 

wollen truien hawwe genôch romte om der noch mear waarme 

laachjes klean ûnder te ferstopjen, gjinien dy’t it sjocht.

Pimp dyn telefoan

Kribelje yn dyn kabeltrui

Springe op 'e trampoline foar lytse bern? Absolút net! 
Hieltyd faker geane minsken, jong én âld, nei indoor 
trampolineparken dêr'tst fan de iene nei de oare 
trampoline hipst. Bang om dy dizze krystfakânsje te 
ferfelen? Net nedich: freegje wat freonen oft se in 
joggingbroek en Tshirt meinimme en lekkere springe 
mar. Yn Fryslân binne ferskate trampolineparken: yn 
Ljouwert, Snits en op It Hearrenfean. Fan dizze 
moanne ôf kinst ek yn Drachten meters de loft yn. It is 
net allinnich hiel gesellich en sportyf, regelmjittich 
springe skynt ek nochris goed foar de sûnens (dyn 
metabolisme) te wêzen.
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Dit fine wy no leuk: in telefoanachtergrûn yn 

krystsfear. Wallpapers foar de smartphone binne 

op dit stuit hiel populêr. Foaral op Pinterest kinst 

in soad fine. Wolst wolris wat oars as dy foto fan 

dyn hûn of kat of dat kykje mei dyn freonen? Sykje 

mar ris op ‘achtergrond telefoon’ of ‘wallpaper 

phone’ en der giet in wrâld foar dy iepen! Stjerkes, 

bisteprints of hilaryske teksten, der is online fan 

alles te finen. Mei sa’n nije achtergrûn is it altyd 

leuk om dyn telefoan te ûntgrendeljen. 

Dyn heupen opfleurje 
mei in riem? Dat kin 
leuker! Bygelyks mei in 
hippe ketting. Dy ket
ting kinst gewoan troch 
de luskes fan dyn broek 
hinne riigje. It hoecht net perfoarst in beskieden ketting te wêzen: grutte kralen of gouden ornaminten binne hielendal fan dizze tiid. In oar idee is om in sjaaltsje troch de luskes te riigjen. Ek dat is in trend. Bist mear praktysk ynsteld? De heuptaskes binne ek noch hieltyd yn ’e moade. Handich om dyn telefoan of kaaien yn te bewarjen ast de stêd yn giest en de hannen frij hawwe wolst.

Hippe heupen

Wat is de desimbermoanne dochs in 

hearlike moanne. Eefkes lekker 

fakânsje fan skoalle. Moarns 

útsliepe en dan relaxe by de 

krystbeam. Helpst ek graach mei it 

fersieren fan de beam? Dit jier kinst 

dy lekker útlibje mei it tema 

‘Noardpoal’. Tink mar oan iisbearen, 

rindieren, it noarderljocht, eskimo’s 

of iisskossen. It kin allgearre yn ’e 

beam. Of bou dyn eigen iglo yn ’e 

wenkeamer foar in lyts wintersliepke 

dizze krystfakânsje.

Noardpoal yn ’e krystbeam

Jump for joy
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Oerheid bepaalt gametiid yn Sina
De Sineeske oerheid fynt gamen skande fan de tiid. Bern kinne dy tiid better 
besteegje oan skoalle of sport. Dêrom binne der no nije strange gameregels foar 
alle Sinezen ûnder de achttjin. Sineeske jongeren meie no troch de wike net 
langer as njoggentich minuten op in dei game. En nachts mei it hielendal net 
mear. Yn it wykein is it tastien om trije oeren op in dei te spyljen. Wat fynsto, 
kin it regear soks samar bepale en kontrolearje? Yn Sina yn alle gefallen wol.   

Alaina (14) wint 20.000 euro foar útfining  
In protte autoûngelokken hawwe te meitsjen mei de deade hoeke: it 
stikje dat de bestjoerder net sjen kin as er op side sjocht. Alaina Gassler 
(14) út de Feriene Steaten betocht hjir in oplossing foar. Mei har útfining 
wûn Alaina mear as 20.000 euro. Dat die se yn in wittenskipswedstriid 
foar learlingen fan middelbere skoallen. Hoe’t de oplossing fan Alaina 
wurket? No, Alaina wol in webcam oan ’e bûtenkant fan ’e auto pleatse, 
rjochte op de deade hoeke. De bylden fan de webcam wurde projektearre 
op de binnenkant fan de auto. Sa sjocht de bestjoerder dochs wat der neist him te sjen is. De sjuery fan de 
wedstriid sei dat der bêst in kâns is dat Alaina har idee yn takomstige auto’s boud wurdt.  

#AD: werken reklame op ynternet
‘Ik heb bij Most Wanted geshopt en ben superblij met mijn nieuwe kleren,’ 
seit flogger Monica Geuze yn in fideo. Dêrnei folget in wiidweidige útlis 
fan alles wat se kocht hat. Yn de beskriuwing ûnder de fideo stiet in link 
nei mostwantednl.nl, de website dêr’t de items te keap binne. Oft Monica 
jild krige foar de oanprizing, de klean fergees krige yn ruil foar in fideo of 
dat se de klean echt kocht hat en it gewoan leuk fynt om dat te dielen mei 
har folgers, wurdt net dúdlik. Yn trijekwart fan de fideo’s op YouTube sit 
slûkreklame. Om dêrfoar te warskôgjen, lansearre Stichting Reclame Code de kampanje #Ad. Mei de 
kampanje freegje se influencers om #Ad of #Spon ûnder fideo’s te setten as dy sponsore binne. Foaral 
bern en jongerein skine faak net te witten dat se nei reklame sjogge. Jildt dat ek foar dy?

Drones yn sikehûs? 
In sikehûs yn Rotterdam wol útsykje oft se drones brûke kinne by harren 
wurk. Bygelyks foar it rûnbringen fan medisinen. Yn Nederlân bart dat no 
noch net, mar yn Afrika wol. Hiel handich, want as pasjinten driuwend bloed 
of medisinen nedich hawwe, is in drone folle flugger as in auto. Yn Nederlân 
hawwe wy faak lêst fan files. In drone fljocht oer de files hinne en hoecht ek 
net te wachtsjen foar it reade ljocht.

AR-game Minecraft Earth  
It is safier… kompjûterspul Minecraft hat in Augmented Realitygame foar 
de telefoan. 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 bouwen fan in hûs ta in monumint. No is der dus ek in ARferzje. 
Dat betsjut dat firtuele objekten yn de echte wrâld te finen binne. Krekt lykas 
by Pokémon GO. It nije spul hat noch net alle oankundige ûnderdielen, mar 
Microsoft seit dat se de game de kommende wiken útwreidzje. Minecraft 
Earth is te downloaden yn de App Store of de Play Store. 


