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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

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

.tv

2

4

6

7

8

10

12

14

 16

18

19 

20

TOPTOP  77

YNHâldYNHâld Leuke LinKk-lêzers,
Bisten en natuer, dat is it tema fan dizze LinKk. Der falt genôch oer te 
fertellen, want de natuer is folop yn it nijs. Plestik sop, natuerbrannen, 
fleanskamte, it stikstofprobleem, de houtkap, klimaatdrammers, 
klimaatstakers, protestearjende boeren, fegetarysk, feganistysk 

en biologysk iten... Alles liket tsjintwurdich om de natuer te 
gean. In goed ding, want der moat wat barre as wy ús ierde yn 
kondysje hâlde wolle. En dêr sille wy allegearre oan bydrage 
moatte. Want in better miljeu begjint by dysels. Hoe? Bygelyks 
troch minder iten te fergriemen. Tips dêrfoar fynst op side 7. 
 
As ik bûten bin, ferwûnderje ik my gauris oer de natuer. 
Ferwûndering oer hoe’t alles foarme is en ynelkoar stekt. 
Des te mear reden om op ús wrâld te passen. Ek yn Fryslân 

komme wy bysûndere dingen tsjin yn ’e natuer. Dat lêst alle kearen yn 
ús rubryk ‘Wûnderlik Fryslân’ op side 10. Maite Postuma hat in pear 
wiken op reis west en oan board de wûnderen fan de natuer meimakke. 
Har ferhaal fynst op side 16. 
 
Ferwûnderesto dy ek wolris oer de natuer? Of hast meidien oan in 
natuerfreonlike aksje? Diel it mei ús fia de mail (linkk@cedin.nl) of ús 
socials (@linkkmagazine). Fine wy leuk! 

Marrit de Schiffart

Natuerwûnders 
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1. Amazone: reinwâld en rivier (Brazilië en acht oare lannen) 

2. Ha Long Baai (Vietnam) 

3. Iguaza wetterfallen (Argentinië) 

4. Jeju eilân (Súd-Koreä) 

5. Komodo Nasjonaal Park (Yndonezië) 

6.  Puerto Princesa ûndergrûnske rivier (Filipinen) 

7. Tafelberch (Súd-Afrika) 

De Taj Mahal yn India, de Sineeske muorre yn Sina en Machu 

Picchu yn Peru... It binne trije fan de sân wrâldwûnders. Mar 

wistest dat der ek sân natuerwrâldwûnders binne? Dit binne 

se (yn alfabetyske folchoarder, dus eins is it gjin top 7): 

Laitsje 

en de 

wrâld 

laket 

werom

Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Fotomodel Silke Otten
Ynterview mei de finalist yn HNTM 

Echt wier
Op fiking! 

Itensfergriemerij
800.000.000 kilo iten yn ’e kliko 

Koart ferhaal
It pakje 

Wûnderlik Fryslân
De glânzjende winterjas fan de protter 

Sportportret
Maarten klimt nei de top 

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

De oseaan oer sile
Maite fear mei op de Wylde Swan 

SA2020
De nijste gadgets en hypes

Poëzy 
Permakultuer 

F-terside
Oer games, ynternet en tech

folgje LinKk magazine online

Dizze prachtige blom is de grutste blom fan ’e wrâld. Hy 

waard begjin dit jier fûn op it eilân Sumatra yn Yndonezië. 

De bledsjes fan de blom binne mear as in meter lang. Wow! 

 
It giet om de blommesoart Rafflesia arnoldii. Dy is hiel 

seldsum en komt allinne foar yn de reinwâlden fan Borneo, 

Sumatra, de Borneo, Sumatra, de Filipinen en Maleisië. De 

blom is te werkennen oan syn grutte omfang. Mar ek oan it 

luchtsje; hy stjonkt nei rotsjend fleis... 

Fryske hûn

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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Grutste 
blom 

Lústeret jim hûn nei ‘af ’, ‘blijf ’ of ‘in de mand’? Dan 

wurdt it heech tiid dat it bist Frysk leart. Dat kin no 

mei it boekje Leer je hond Fries. Mei dit boek learst dyn 

hûn stap foar stap Fryske wurden en sinnen. It boekje 

is te finen yn de websjop fan de Afûk (www.websjop.

afuk.frl/winkel/leer-je-hond-fries/). 

Ast it echt 
ôfmeitsje wolst, 
joust jim Bijke ek 

noch dizze lúkse learen 

halsbân mei Frysk flachje 

kado. Te finen op www.
friese-producten.nl. 

Et voilà: in superfryske 

hûn! Wa wol dat no 
net? 
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Leeftiid :  22 jier 
Wenplak :  Rottum
Famylje :   1 broer en 1 bruorkehobbys :  moade en fotografyIdoal :    Doutzen Kroes en Kate Moss

Silke
Otten

Tekst: N
ynke van der Z

ee

Ien sintimeter: it is mar in hiel lyts 
bytsje. Dochs hold dy iene sintimeter 
Silke hast ôf fan in modellekarriêre. 
Silke is nammentlik 1.74 meter lang. En 
foar it modellewurk moatst 1.75 meter 
wêze. ‘Dan is één centimeter plotseling 
heel veel,’ fertelt Silke. Gelokkich 
mocht se dochs meidwaan oan it 
telefyzjeprogramma Holland’s Next Top 
Model. En ek al is se dan miskien wat 
lyts, se hold it wol híél lang fol! 

 
Ôfsletten fan 'e bûtenwrâld 

Mar leafst seis wiken lang siet Silke 
yn it modellehûs, dêr’t se allegearre 
opdrachten krige foar ferskate 
fotoshoots. En al dy tiid hie se gjin inkeld 
kontakt mei har famylje of freonen. ‘Dat 
was af en toe best pittig,’ jout se ta. ‘Zes 
weken lang was ik afgesloten van de 
buitenwereld. Geen appjes, telefoontjes 
of Instagram. Helemaal niks. Alles 
moest geheim blijven tot aan de laatste 
aflevering.’ 

 
In Pinokkio 

Krekt foardat de finale begûn, mocht 
Silke hiel eefkes nei hûs om by te 
kommen. Mar oan elkenien fertelle dat 
se yn ’e finale siet mocht net. ‘Alleen mijn 
ouders, broers en beste vrienden wisten 

het. Verder heb ik mijn mond gehouden. 
De finale was superspannend en ook die 
uitslag heb ik lang stil moeten houden. 
Dat was misschien nog wel het zwaarste, 
want ik ben een slechte leugenaar.’ 

 
Flink bale 

Op 16 desimber sjocht hiel Nederlân 
hoe’t Silke krékt net de winner fan 
Holland’s Next Top Model wurdt. 
De titel giet nei de 18-jierrige 
Marcus Hansma út Drinte. ‘Dat 
was even flink balen, vooral omdat 
ik die covershoot van de Elle zo 
graag wilde winnen. Maar ik gun 
het Marcus ook heel erg,’ fertelt 
Silke as se weromsjocht op de 
finale-útstjoering. ‘Hij had echt 
fantastische foto’s.’ 
 

Yn 'e ûnderbroek 

Ek yn Silke’s portfolio sitte prachtige 
plaatsjes, makke troch de fotografen fan 
Holland’s Next Top Model. ‘Het meest 
trots ben ik op de fotoshoot met Philippe 
Vogelenzang,’ wiist Silke. ‘Op deze foto 
heb ik handgemaakte lingerie van het 
merk Merle Noir aan. De fotoshoot was 
heel relaxed en dat zie je ook terug in 
het beeld. Ik ben heel trots op deze foto. 
Daar zie ik echt mezelf.’ 

 
De perfekte komby 

Op de fraach wat har folgjende stap is, 
hellet Silke har skouders op. ‘Ondanks 
dat ik voor mijn werk dagelijks tussen 
de kleding sta, blijft het kriebelen. 
Die passie voor mode gaat verder. 
Modellenwerk bestaat voornamelijk uit 
mode en uiteraard fotografie, maar er 
komt ook een hoop creativiteit bij kijken 
en zelfs kunst. Dé perfecte combinatie 
van al mijn grote interesses.’ 
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Dat wy yn Fryslân moaie froulju 

ha, dat witte wy al. Wa ken 

Doutzen Kroes en Akke Marije 

Marinus net? Mar der is wer 

in Fryske beauty by kommen: 

Silke Otten (22) út Rottum. 

Silke die ôfrûne seizoen mei 

oan Holland’s Next Top Model 

en helle sels de finale. ‘En dat 

ondanks dat ik eigenlijk een 

centimeter te kort ben,’ laket se. 

SILKE OTTEN

FOTOMODEL
Finalist yn Holland’s Next Top Model 
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Tekst: A
ant Jelle Soepboer

Njoggende iuw. De Ingelske kening 

Edmund fan East-Anglia hat it kâlde 

swit op ’e rêch as hy syn eagen oer 

de Noardsee glydzje lit. Troch de 

opkommende sinne sjocht er net in hiel 

soad, mar dat wat er sjocht is gjin goed 

nijs. Hûnderten houten skippen mei 

ferskriklike drakekoppen dûnsje op ’e 

weagen (golven). Woeste mannen mei 

grutte burden raze en roppe hinne en 

wer, wylst se linich oer de banken en 

de roeiriemen hinne rinne. Under op it 

strân wurde de earste skippen op it sân 

lutsen en grouwélige figueren springe, 

mei swurd en skyld yn ’e hân, fan board. 

Kening Edmund makket mei syn fingers 

it teken fan it krús yn ’e loft, dit moat 

wol in straf fan God wêze foar syn lân. 

Stadich draait er syn hynder en sjocht 

nei syn leger. ‘In soad jonge knapen, te 

min ûnderfining (ervaring), dit koe noch 

wolris dreech wurde,’ tinkt er. Hy stekt 

de hân yn ’e loft en it lûd ferstommet. 

‘Dêr ûnder op it strân stiet de fijân, 

duvels út noardlike lannen op jacht nei 

rykdom. Se binne op fiking en ha mar 

ien doel! Beskermje jimme froulju en 

dochters, beskermje jimme kening en 

beskermje jimme lân! Oanfalle!’ Mei’t de 

kening dy wurden sprekt, set it Ingelske 

leger útein en draaft it hege dún ôf.  

 
Op it strân ha de Fikingen in muorre 

fan skylden (schilden) opsmiten. Foar 

de ymposante muorre stiet in groep fan 

sa’n tweintich fjochters mei ûntbleate 

boppeliif. Se dûnsje en sjonge en lykje 

alhiel fan ’e wrâld te wêzen. Op it momint 

dat de earste Ingelske pylken troch de 

loft sûzje, stowe de tweintich nei foaren 

en begjint it gefjocht. De muorre mei 

skylden komt ek stap foar stap tichter 

by en de kening sjocht al rillegau (vrij 

snel) yn dat syn leger gjin kâns makket. 

Se wurde finaal yn ’e panne hakke troch 

de wylde Fikingen, dy’t betûfte fjochters 

binne. 
 
Foardat kening Edmund fuortkomme 

kin, krije twa geweldich sterke hannen 

him beet en lûke him fan syn hynder. De 

kening stoarret (staart) rjocht yn twa 

helderblauwe eagen dy’t ûnder in tizich 

(warrig) bosk read hier weikomme. ‘Ik 

bin Ubbe, lieder fan de Friezen en ien 

fan de lieders fan dit grutte heidenske 

leger. Ik bin in soan fan Ragnar Lodbrok 

en ik kom hjir tegearre mei myn Deenske 

bruorren om it wurk fan ús heit dien te 

meitsjen.’  

‘Echt wier’‘Echt wier’‘Echt wier’‘Echt wier’

Op fiking! itensfergriemerij 

Tekst: A
tsje de V

ries

Wolsto mear witte oer it ferhaal fan 

de Friezen en de Fikingen? Oant en 

mei 15 maart kinst noch nei de 

tentoanstelling ‘Wij Vikingen’ yn it 

Frysk Museum yn Ljouwert.  

Stom net, elk jier wer smite we mei-inoar yn Nederlân 800.000.000 kilo iten fuort. 

En nee, dat binne net allinnich mar de heiten en memmen. Ut ûndersyk docht bliken 

dat jongeren (do dus ek!) it measte fuortsmite! Gau mei ophâlde dus. Mar hoe dan? 

Itensfergriemerij, 
de sifers
•  Elk húshâlden smyt jierliks 105 kilo iten fuort. Alles wat 

troch de goatstien kin, is dan noch net iens meirekkene. 
• 14% fan it iten dat wy keapje komt yn ’e kliko. 
• Elkenien smyt jierliks foar sa’n 145 euro oan goed iten en drinken fuort. 
• We smite benammen rys (38%), pasta (23%), ierappels (23%) en bôle (21%) fuort. 
•  Der binne klimaatûntkenners, mar ek fergriemerijûntkenners. De measte 

minsken tinke dat benammen oaren iten fuortsmite. Sels dogge se dat net… 
• Der is ek goed nijs: wy smite al 7 kilo minder iten fuort as yn 2016! 

Hoe’t wy dit allegearre witte? Wy (of no ja, ûndersikers 
fansels) hawwe hiel wat konteners op ’e kop holden… 

1. 1 . Dyn bôlebakje leech ite 
Gewoan dyn bôlebakje leech ite. Dat is simpel. Sit der 
alle dagen tefolle yn? Smar dan in broadsje minder. 
Datselde jildt foar drinken. Follest alle dagen in flesse 
oant de râne ta mei drinken, mar smytst de helte oan 
’e ein fan ’e dei yn ’e goatstien? Dan kinst dus bêst wat 
minder meinimme. Hast dan dochs noch toarst op 
skoalle, dan hingest mar even oan ’e kraan. 

2. 2. Check apps 
Keapje iten fia de app Too good to go. Restaurants en 
winkels sette it iten dat dy dei net ferkocht is foar in 
legere priis yn dy app. Minsken dy’t it hawwe wolle, 
kinne it bestelle en dêrnei mei in eigen bakje of taske 
ophelje by de ferkeaper. Ideaal! De app Afgeprijsd docht 
ûngefear itselde. Thuisafgehaald is ek in handige: hat 
jim heit foar in weeshûs iten klearmakke wylst der 
mar fiif minsken fan ite? Lit oaren de rest ophelje fia 
de app! 

3. 3. Brûk dyn ferstân
In THT datum is handich, mar kinst oan iten faak ek 
wol sjen of rûke oft it noch goed is. Iten dat der noch 
goed útsjocht en goed rûkt, kinst gewoan opite. 

4. 4. Praat thús mei de kok
Wa siedt by jim thús it iten? Praat mei him/har. 
Yntrodusearje bygelyks de klykjesdei. Op dy dei ite 
jim alle restjes fan de ôfrûne wike op. Sizze dyn âlders 
wol gauris dat jim neat mear yn ’e hûs ha? Gean de 
útdaging oan en strún de kasten en de friezer troch. 
Ferras se mei wat der noch wól is (de resepte-app Slim 
koken is hjirby handich). 

800.000.000 kilo iten yn ’e kliko en dêr kinsto wat oan dwaan800.000.000 kilo iten yn ’e kliko en dêr kinsto wat oan dwaan  
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Koart ferhaalKoart ferhaalKoart ferhaalKoart ferhaal

Ik pak de stôk op, bûch my achteroer en smyt mei 
alle krêft dy’t ik yn my ha. Allemachtich, wat in ein. 
De hûn giselet der fuort achteroan, sa as alle kearen. 
Mar daliks tink ik: dy fynt er noait. De stôk bedarret 
yn ’e boskjes. Wodan dûkt dêr entûsjast yn en 
begjint wyld mei de poaten te graven, mar de tichte 
tûkeboel keart him op. Stadich rin ik derhinne en 
moedigje Wodan nochris oan: ‘Zoek Wodan, zoek!’ 
Noch wylder begjint er te graven en te dollen, mar hy 
komt net folle fierder. Ferdoary, moat ik no sels? No, 
lit dan mar lizze. Mar daliks ek de twivel: it is sa’n 
moaie stôk, en hy leit sa lekker yn ’e hân. En Wodan 
lit ik ek frustrearre sitte. 

‘Zoek Wodan, zoek!’ Sels loer ik no tusken de tûken 
troch en bûch in pear oan ’e kant. Dan sjoch ik 
ynienen in plestik taske. Net samar in ferwaaide, 
weismiten plestik pûde, nee in optearde pûde en der 
sit dúdlik wat yn. In plat pakje is it en it liket mei 
opsetsin hjir ûnder de boskjes skood te wêzen, as is it 
hjir ferstoppe. It hert begjint my derfan te bûnzjen. 
Ik sil plat op it liif moatte en dan is it noch de fraach 
oft ik der by kin. Hastich lûk ik myn nije jas út, lis dy 
op it gers – ‘sit Wodan, sit!’ – en krûp dan ûnder de 
earste tûken troch. Ik rik nei de pûde, mar kin der 
noch net by. Ik wrot my op ’e hurken en set de rêch 
omheech, sadat der wat mear romte komt. Dan krûp 
ik noch twa meter fierder en fiel ynienen it plestik. 
Stadich lûk ik it nei my ta. Ik fiel dat der in plat, hurd 
doaske yn sit. Kreas ferpakt yn in plestik pûde fan de 
AH. Wodan blaft entûsjast as ik stadich weromkom 
yn it ljocht, it platte pakje yn ’e hân. Ik kom oerein en 
tear wyls de pûde iepen. Ik loer deryn en sjoch daliks 
wat it is. It hert begjint my no echt te bûnzjen. It is 
de doaze fan in iPad, ik sjoch it oan it logo. It earste 
wat ik tink is: dit doocht net, en ik lit de doaze werom 
sakje yn ’e pûde. Ik sjoch hastich om my hinne: der 
binne mear minsken dy’t de hûn útlitte yn it park. It 
bêste is no om sa gewoan mooglik te dwaan. Ik til de 
doaze noch in kear omheech út ’e pûde, dy fielt swier 
oan. Op ’e sydkant fan de doaze lês ik: iPad. Ferrek, de 
nijste. Ik moat even twa kear slokke fan de spanning. 
Dizze is stellen, dat kin net oars. De dief hat ’m hjir 
ferstoppe, moast wachtsje oant de kust feilich wie en 
komt daliks werom om de bút op te heljen. Ik sakje 
troch de knibbels, tear de pûde wer om de doaze en 
loer op ’e nij om my hinne. Is der immen dy’t it sjoen 
hat? Komt der ien myn kant op? De pûde moat no nei 
de jas. De jas moat de pûde bedekke. De jas moat ik 

dan sa ûnopfallend mooglik ûnder de earm nimme. 
‘Koest Wodan, koest!’ Ik hear dat myn stim trillet. 
Ynienen komt der in jonge man de hoeke om. Ik skrik 
derfan en knyp de earm stiif om de jas. It is krekt as 
skrikt de man ek. Dy giet troch de knibbels en begjint 
oan ’e fiter fan syn skoech te skuorren. No moat 
ik sa gewoan mooglik trochrinne, de man gewoan 
foarbyrinne. ‘Kom Wodan, kom mar.’ Myn stim 
slacht in kear oer. Ik fiel dat de man my oansjocht as 
ik him foarbyrin. Ik sjoch werom – a split second – ik 
sjoch de spanning yn syn eagen en fiel dat dit him is: 
dy komt om syn pakje. Wit er dat ik it pakje ûnder 
de earm haw? Nee, dat kin er net witte. Ik besykje 
sa neutraal mooglik te sjen en foaral net hastiger te 
rinnen. Dan knypt de kiel my ticht as ik hear dat de 
man achter my oankomt. En ek al wol ik it net, ik 
begjin dochs hastiger te rinnen. Ik hear achter my 
dat de man itselde docht. ‘Hjir Wodan, hjir!’ De hûn 
komt kreas neist my en sjocht freegjend omheech. 
Wol it baaske net mear boartsje? Fan alles sjit my 
troch de holle. Sil ik Wodan op de man ôfstjoere? Mar 
wat is dan it kommando? Kill Wodan, kill? En soe er 
dat dan begripe? Hoelang is it noch nei de útgong? Sil 
ik begjinne te draven? Krekt as bin ik oan ’t boartsjen 
mei de hûn? Ik set in sukkeldrafke yn en Wodan 
begjint daliks neist my te huppeljen. Achter my nimt 
de man no hiele grutte stappen. Myn sukkeldrafke 
krijt it tempo fan in jogger, Wodan blaft. Ik systerje: 
‘Kill Wodan, kill!’ Mar hy huppelet fleurich troch. En 
foardat ik it yn ’e gaten haw, draaf ik. En dan bart 
it, foardat ik it foarkomme kin: it glêde plestik taske 
glidet ûnder de jas wei en ik knyp noch fûler, mar it 
sjit fuort en falt op ’e grûn. It stuiteret noch in kear 
en dêr leit it, midden op it skulpepaadsje. Ik stean op 
itselde stuit stokstiif stil en fiel hoe’t it bloed út my 
wei lûkt. Wodan fljocht fierder, achter in ein oan, dy 
sil my net rêde. Achter my hear ik neat, de man is ek 
stilstean bleaun. Dan, as yn in refleks, set ik it op in 
draven, achter Wodan oan. 

By de útgong fan it park doar ik wer gewoan te 
rinnen. It hert slacht my as in gek. Even stean ik stil 
en sjoch dan foar it earst foarsichtich achterom. Op 
itselde stuit is Wodan der ek. Ik skrik derfan. Dêr 
stiet er mei it plestik taske yn ’e bek, wyld slacht er 
mei de sturt. Ik lit my hymjend sakje op in bankje 
en nim mei triljende hannen it taske oer fan Wodan. 
‘Braaf, hy is braaf.’ Dan helje ik de doaze út ’e pûde en 
doch it deksel derôf. De doaze is leech. 

It pakje

WODAN

It pakje

Tekst: Jelle B
angm

a
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Glânzjende 
winterjas 
Dit is in protter (spreeuw). Yn it 
neijier sjochst se yn kloften troch 
de loft sjitten. Tûzenen protters 
foarmje dan ien swarte wolk. Sa yn 
’e loft lykje se ek ‘gewoan’ swart, mar 
yn ’e winter drage se in swart mei 
wyt flekt fearrekleed. Moai net, sa’n 
glânzjende winterjas? Hasto ek sa’n 
bysûnder winterkykje fan in fûgel? 
Diel dy dan op #mynfryskegea. 

Wûnderlik FryslânWûnderlik FryslânWûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân



Binnen- en
bûtendoar

olympyske sport

fjirde op nk

Sjuerysport

Echte
klimskuon
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Sjoch foar mear ynformaasje op: 

www.mountain-network.nl.
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met een kleur aangewezen, 
waarbij het uiteindelijke 
doel is om bij de laatste 
greep te komen. De eerste 

greep is nummer 1 
en als de route 57 
grepen heeft en je 

komt bijvoorbeeld 
tot 55, dan krijg je daar 

een bepaald aantal punten 
voor.’ In sjuery kontrolearret oft 

alles goed giet. ‘Zij letten ook op de 
tijd, want je hebt maar zes minuten. 

En zij kijken of je niet per ongeluk, of 
expres, op andere kleuren staat. Dat is 
niet toegestaan. Ook mag je niet hangen 
in het touw. Het touw wordt echt alleen 
gebruikt voor het zekeren, om niet naar 
beneden te vallen.’ 

In rûtebouwer set in rûte út. De rûte sels 
én de grepen dy’t brûkt wurde, bepale it 
nivo. ‘Er zijn verschillende grepen. Zo 
heb je makkelijke grepen, ‘bakken’, die 
je op meerdere plekken heel goed kunt 
vasthouden. Maar er zijn ook ‘slopers’, 
‘bollen’ of platte oppervlakken, die je 
niet kunt vasthouden. Daarbij zorgt de 
structuur, een soort schuurpapier, voor 
grip.’ 

Fjirde op NK
Foarich jier die Maarten mei oan it 
Nederlands Jeugd Kampioenschap 
yn Amsterdam. Hy einige as fjirde. 
‘Tijdens de finale klommen we een erg 
moeilijke route en waren we heel erg 
aan elkaar gewaagd. De nummers 2, 3 
en 4 eindigden op niet meer dan twee 
grepen van elkaar. Die vierde plaats 
was een goede prestatie, omdat ik toen 
nog niet eens drie jaar klom, maar het 
voelde toch een beetje zuur.’ Maarten 
hat in protte leard fan it NK en hat no 
noch mear de drive om better te wurden. 

 
Olympyske sport
‘Dit jaar is sportklimmen voor het eerst 
een olympische sport. Top natuurlijk, 
maar ik vind het jammer dat alle 

disciplines gecombineerd worden in 
één wedstrijd. Het gaat om de allround 
klimmer en niet om specialisten.’ Sjogge 
wy Maarten oait werom op de Spelen? ‘Ik 
focus mij nu op landelijke wedstrijden. 
Ik klim ook al internationaal, maar ben 
nog niet aan het trainen voor de Spelen. 
Toch is het zeker een doel!’ 
Maarten traint twa kear wyks mei de 
seleksjegroep. Dêrbûten docht er sels 
noch oan krêft- en kondysjetraining. 
‘Thuis trek ik me bijvoorbeeld op aan 
het deurkozijn, waardoor ik mijn armen 
train. In de klimhal in Leeuwarden 
hebben we speciale plekken waar je 
je vingers of benen kunt trainen.’ 
Wedstriden fine meastal plak yn it 
wykein. Dêrtroch is de sport maklik te 
kombinearjen mei skoalle. Maarten sit 
yn klasse 3 vmbo-gt op it RSG Magister 
Alvinus yn Snits. 

Binnen- en 
bûtendoar
Neist binnendoar klimt Maarten 
ek bûtendoar. ‘Samen met mijn 
teamgenoten of als we op vakantie zijn. 
Mijn vader is buitensportinstructeur 
geweest, dus hij weet hoe hij moet 
zekeren en hij vindt het leuk om mij bezig 
te zien.’ Binnen of bûten, beide kearen 
sjocht de klimsport der spektakulêr út. 
‘Het ziet er inderdaad vet uit, maar pas 
als je het probeert weet je wat de kick is. 
Indoor klimmen kan in Fryslân zowel in 
Heerenveen als in Leeuwarden.’ Under 
begelieding fansels, want dat is wol sa 
feilich! 

Yn desimber 2016 ferhuze Maarten mei syn âlders en suske 
út Zaandam nei it Fryske doarpke Himmelum. In pear 
moanne letter fierde hy syn feestje by klimhal Mountain 
Network op It Hearrefean. Dat wie de earste kear dat er yn 
oanrekking kaam mei de klimsport. ‘Dat beviel zo goed dat 
ik de week daarna op les zat. Vooral van de hoogte kreeg ik 
een kick. Eigenlijk ging het meteen heel goed en ik hoorde 
dat ik er ook wel talent voor had.’ Maarten is no 1.85 meter 
lang, slank en licht, en dat is in geunstige lichemsbou foar 
klimmen. 

De Mountain Club is der foar bern en jongeren fan 8 oant 
18 jier. Op de club kinst mei leeftiidsgenoaten les krije 
fan in ynstrukteur. Dy jout tips oer hoe’tst better wurde 
kinst en leart dy om te ‘sekerjen’. Dat is derfoar soargje dat 
de klimmer feilich is. ‘Deze sport is niet zonder risico’s, 
vandaar dat je examens moet doen. Pas als je deze hebt 
gehaald en oud genoeg bent, mag je helemaal zelf klimmen.’ 

Echte
klimskuon
Asto klimme wolst, hoechst earst 
noch gjin materiaal oan te skaffen. 
In klimriem, klimskuon, 
sekeringsapparaat en tou kinst 
liene. Maarten: ‘Het is superhandig 
dat je alles kunt huren als je net 
begint. Maar ik wilde na ongeveer 
een half jaar, toen ik zeker wist dat 
ik door wilde gaan met de sport, toch 
mijn eigen spullen. Vooral schoenen. 
Dat heeft met hygiëne te maken, maar 
voornamelijk met de vorm van 
de schoen. Een klimschoen is 
namelijk een beetje gebogen, 
zodat je makkelijker grip 
hebt op de muur en op hele 
kleine greepjes kunt staan.’ 

Sjuerysport
Yndoor sportklimme hat trije ferskillende 
ûnderdielen: lead (lange rûte oant sa’n 20 
meter heech, mei tou), boulderje (koarte 
rûte oant maksimaal 4,5 meter, 
sûnder tou) en speed (op snelheid). 
‘Ik doe ze alle drie, maar lead is 
mijn specialiteit,’ fertelt Maarten. 
‘Bij een wedstrijd krijg je een route 

Maarten van Nimwegen is 15 jier en docht oan 

klimmen. Dy sport wurdt hieltyd populêrder 

en is fan ’t jier ek foar it earst te sjen op de 

Olympyske Spelen yn Tokyo. ‘Ik zou het 

enorm gaaf vinden om ooit op de Spelen 

te mogen klimmen,’ dreamt Maarten. 

Maarten klimt 

nei de top



Linkke sidenLinkke sidenLinkke Linkke sidenThis town 
never runs 
out of 
mysteries 
Goed nijs foar alle fans fan 
Riverdale en Jughead- en 
Choni Shippers: de searje 
krijt op ’e nij in ferfolch! It 
giet om it fyfde seizoen. It 
nijs waard befêstige op it 
offisjele Twitterakkount 
fan Riverdale, mei de tekst 
‘This town never runs 
out of mysteries’. Genôch 
spannende mystearjes dy’t 
noch oplost wurde moatte 
dus! Wat wy no al witte: de 
haadpersonaazjes Betty, 
Veronica, Archie, Jughead 
en Cheryl sille yn elk gefal 
wer te sjen wêze. 

Justin Bieber is siik 
Justin Bieber begûn 2020 hartstikke posityf: hy wie krekt troud, brocht nije muzyk 
út en kundige in dokumintêre oer syn wurk- en priveelibben oan. Koart dêrnei dielde 
de 25-jierrige sjonger lykwols minder moai nijs: hy hat de sykte fan Lyme. Yn in 
iepenhertich berjocht utere Bieber syn frustraasjes oer wat der online oer him sein 
wurdt. Minsken sizze dat hy der net goed útsjocht en dat er ferslave wêze soe oan 
drugs. De oarsaak dêrfan is neffens him dat er neist Lyme ek groanyske Pfeiffer hat. 
En dat taast syn hûd, enerzjy en sûnens oan. De sjonger seit dat er hurd fjochtsje sil 
tsjin de sykte en dat er better as ea weromkomme sil. Betterskip Justin! 

Fryske fuotbalfrou 
It giet fuotballer Virgil van Dijk foar de wyn. Hy spilet sûnt 2018 foar Liverpool en waard yn 
2019 ferkeazen ta Europeesk fuotballer fan it jier. Ek yn de leafde hat Virgil it goed foarinoar. 
Hy is troud mei syn jeugdleafde Rike Nooitgedagt. Der binne net in soad minsken dy’t it witte, 
mar Rike is Frysk! It stel is al jierren tegearre en Rike ferhuze op har 22ste mei nei Skotlân, doe’t 
Virgil dêr oan it wurk koe. Rike en Virgil hawwe yntusken alwer twa bern, mar in soad foto’s fan 
it fjouwertal silst net fine op it ynternet. Se bliuwe graach bûten de skynwerpers. 

FamkeLouise makket it bûnt 
Sjongeres FamkeLouise hat gjin freonen makke troch in fideo op Instagram te pleatsen 
wêryn’t se in nije kleankolleksje makket. Mei... bûnt. In soad minsken wiene poer. De 
reaksjes wiene dan ek net al te freonlik. In pear dagen letter die lykwols bliken dat 
Famke, tegearre mei Bont voor Dieren, in dokumintêre makke hie oer de bûnthannel 
yn Sina. Famke waard earder troch dyselde Bont voor Dieren útroppen ta ‘Dom Bontje’, 
in titel foar bekende Nederlanners dy’t bûnt drage. De sjongeres seit no yn te sjen dat 
se ferkeard siet en wol har graach ynsette foar de bisten. Silsto de doku mei Bont Girl 
Famke ek sjen? 

Tekst: G
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a

Jeangu 
Macrooy nei 
Songfestival 
Einlings is de grutte fraach 
beäntwurde: wa sil Nederlân 
fertsjintwurdigje op it Song-
festival? Der waard al sein dat 
syn of har namme mei de letter 
J begjinne soe en dat bliek dus 
wier te wêzen. It giet om de 
26-jierrige Jeangu Macrooy! 
Hy krige yn 2016 de 3FM 
Serious Talent Award en syn 
nûmer Gold wie sels te hearren 
yn in reklame fan de populêre 
tv-searje Game of Thrones! 
Wat tinksto, douze points foar 
The Netherlands? 

Nikkie komt út ’e kast 
De wrâldferneamde YouTuber NikkieTutorials, ek wol bekend as Nikkie de Jager, 
begûn it jier mei hiel grut nijs. De make-up-goeroe kaam út ’e kast as transgender. Se 
lei út dat se yn it ferkearde lichem berne is en froeger in jonge wie. Foar in soad fan 
har folgers kaam it nijs as in grutte ferrassing. Nikkie sei sels ek dat se it nijs leaver 
wat letter ferteld hie, mar dat se sjantearre waard. De YouTuber hopet mei har 
boadskip ‘lytse Nikkies’ oer de hiele wrâld te ynspirearjen om harren libben 
te lieden sa’t sy wolle. Moedich, Nikkie! 
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Hoe kaamst
op it idee?
‘Ik seach by it evenemint Sail yn Harns 
de boat de Wylde Swan lizzen. It like my 
machtich om op dy boat te farren. En dat 
kin dus, tusken oktober en maaie kinne 
learlingen út havo 4 of vwo 4/5 mei op 
it tall ship. Doe’t ik it mei myn âlders 
bespruts, fûnen sy it ek in leuk idee. 
Freondinnen op skoalle fûnen it earst 
hiel apart, se leauden it eins net. Mar 
myn mentor fûn it fuortendaliks goed. 
Hy sei: ‘Dit soene mear bern dwaan 
moatte!’

Mei wyldfrjemden 
op reis?! 
‘Ja, wy koenen elkoar net. Wy wiene 
oan board mei 43 man. 28 dêrfan wiene 
trainees, learlingen dus. Foardat wy 
fuortgongen, hiene wy inoar ien dei 
troffen yn Amersfoort.’

Wat hast ûnderweis
sjoen? 
‘Wy fearen fuort mei hege golven en 
hurde wyn. Ut Noard-Spanje wei de 

oseaan op. De earste dei wie elkenien 
seesiik, wy ha allegearre oer de reling 
hongen. Nei twa dagen wie dat oer by 
my. Op it eilân Madeira ha wy rotsen 
beklommen en troch de bergen kuiere. 
Op Tenerife hawwe wy de fulkaan 
El Teide beklommen en ha wy oa it 
golfsurfen west. Dêrnei begûn de grutte 
oerstek nei de Karibyske See!’

Hoe sjocht in 
reisdei derút? 
‘De dei begûn 7 oere mei 
moarnsiten. Fan acht oant 
alve, tolve oere, diene wy 
selsstúdzje. Dat betsjut 
selsstannich húswurk 
dwaan en leare. As 
wy in fraach hiene, 
koene wy dy oan 
ien fan de fjouwer 
learkrêften stelle. 
Der wie in lea-
raar wiskunde, 
natuerkunde, 
skiekunde en 
biology mei, 
sy holpen ek 
mei fragen 

oer oare skoalfakken. Fierder krigen wy 
gjin les, dat gie bêst. Nei de sels stúdzje 
hiene wy lunch. En dan om ien oere 
begûn it happy hour. Yn groepkes mak-
ken wy de hiele boat skjin: it dek skrobje 
en binnen skjinmeitsje. De muzyk lûd, 
tige gesellich! Middeis diene wy work-
shops en aktiviteiten, lykas boatsjes 

bouwe of in kursus Frysk. En wy hol-
pen mei silen en farren, sa as stjoere 
of it syl hise. Jûns sliepten wy yn ús 
bunks, in soart bedstee yn ’e muorre. 
Of yn ’e hingmatte.’

Wat fûnst fan 
de reis? 
‘Bysûnder! Yn njoggentjin 
dagen de oseaan oerstekke, 
dat makkest net samar wer 
mei. Ik wie noch nea sa lang 
sûnder âlders en bruorke 
west. Underweis seachst gjin 

lân of minsken. Allinnich 
walfisken of dolfinen, dy 
swommen mei ús mei 

en kamen neist de boat 
omheech it wetter út.’ 

En doe de Kariben! 
‘Jaa! Wy binne op it eilân Backway west 
en noch in pear fan dy bounty-eilannen 
mei wite palmbeamstrantsjes. Dêr 
snorkelje tusken de skyldpodden, dat 
wie it moaiste fan de hiele reis!’

En doe wer nei hûs? 
Ik hie hast seis wiken lang in spesjaal 
aventoer belibbe mei minsken dy’t ik net 
koe, mar hiel goed kennen leard hie. Doe’t 
ik myn âlders stean seach, tocht ik: no is 
it echt klear… It ôfskied wie superdreech, 
wy hawwe sa gûld. Gelokkich ha wy 
inoar no alwer twa kear sjoen! Thús 
fielde ik my yn it begjin hiel allinnich, 
ik wie sa wend oan in soad minsken om 
my hinne! Nei de krystfakânsje moast 
ik wer nei skoalle, dat wie hiel apart 
en tagelyk hiel normaal. It fielt no in 
bytsje as fergriem ik myn tiid dêr as ik 
sit te lústerjen nei de útlis. Dat kin ik 
sels ek wol. Ja, ik bin echt selsstanniger 
wurden.’

De oseaan oer sile De oseaan oer sile De oseaan oer sile 

Masterskip
De Wylde Swan is in 
masterskip (tall ship). 
Tusken oktober en maaie 
kinne havo 4 en vwo 4/5 
learlingen fiif en in heale 
wike meifarre. Under 
skoaltiid makkest in 
wrâldreis. Bern dy’t mei 
wolle, moatte sels in grut 
part fan it jild byinoar 
fertsjinje. Maite wurke 
bygelyks yn in kafee, wie 
oppas en ferkocht spul fan 
freonen fia Marktplaats. 
Mear ynformaasje fynst 
op www.masterskip.com. 
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Maite Postuma (15) 

sit op it RSG yn 

Snits, yn havo 4. 

Mar foarich jier 

eefkes net. Doe fear 

se mei 28 bern út it 

hiele lân hast seis 

wiken lang oer de 

oseaan, fan Europa 

nei it Karibysk 

Gebiet. Underweis 

learde se de lesstof 

fan skoalle, mar ek in 

hiel soad oare dingen! 

Maite Postuma
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Brûksto altyd post-its om dingen te ûnthâlden? Super-

handich, mar it kin ek wat ûnoersichtlik wurde. Al dy 

papierkes... Dêrom is der no ek in app foar de kleurde 

plakbriefkes. Mei de app Post-it kinst notysjes meitsje, 

mar ek fysike briefkes mei de kamera ynscanne. Fan al dy 

briefkes makkest in digitaal boerd. Ek kinst de post-its 

diele mei freonen of klassegenoaten. Ideaal foar dyn 

folgjende wurkstik of groepsprojekt! 

Post it

Hasto wol wat technysk ynsicht en hâldst fan bouwen? Dan soe GraviTrax wol wat foar dy wêze kinne. Mei dit spultsje kinst dyn eigen kûgelbaan bouwe. It doel? Soargje dat dyn kûgels by de finish komme. Mei ferskate bou-eleminten kinst in parkoers meitsje dêr’t de kûgels oer rôlje moatte. En dat net allinnich: do kinst ek hindernissen, bochten en ‘loopings’ bouwe. Kinst it sa faak spylje ast wolst, want kinst it parkoers elke kear wer fernije en ombouwe! 
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Asto mei de famylje út te iten giest, dan bestelsto wierskynlik de lek-
kerste gerjochten. 
Dêr draait it fansels 
om yn in restaurant. 
Mar dat is net altyd it 
gefal. Watst no hiel-
tyd faker sjochst is 
dat minsken derop út 
geane foar in bysûndere ûnderfining. By ‘expe-rience dining’ draait it net allinnich om iten. Sa krijst bygelyks bysûndere ljochtprojeksjes op tafel of ytst yn it tsjuster. Of de obers om dy hinne dogge in toa-

nielstikje. Bysûnder! 

Bysûndere itentsjes

Do hast se wierskynlik net mei-

makke, mar dyn heit en mem hawwe 

se grif hân: klaptelefoans. Miskien 

seit it dy neat, mar sa’n 20 jier lyn 

hie elkenien sa’n apparaatsje. In 

mobyl dy’tst dûbel klappe koest, 

mei in echt toetseboerd. En dy 

komt no wer werom! Motorola 

makke eartiids ien fan de bekendste 

klaptelefoans en it bedriuw sil der 

no wer ien útbringe. It handige oan 

sa’n mobyl? Hoechst net benaud te 

wêzen datst krassen krigest op dyn 

skerm! 

Klaptelefoan

GraviTrax

Neon, neon en neon

Lis de hjerst- of pastelkleuren mar wer oan ‘e kant. 

It is tiid foar neon! Neonkleuren silst in soad 

weromsjen de kommende tiid. En dan giet it net 

allinnich om fluorrôs, feloranje en neongriene 

skuon, rokjes en truikes. Sjochst de kleuren ek 

werom op it gesicht! De klassike swarte cat eye ken 

hast elkenien, mar de neon fariant is no ek 

hielendal hip! Wat foar dy? 
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Lion King alderpopulêrst yn 2019Lion King alderpopulêrst yn 2019
Yn 2019 giene in protte Nederlanners nei de bioskoop. Mar leafst 38 
miljoen kear! En dat is in nij rekôr. Dit wiene de populêrste films: The 
Lion King, Avengers: Endgame (12+), The Joker (16+), Frozen 2 en 
Aladdin. Yn de top 5 steane mar leafst 4 films fan Disney. The Lion 
King is de grutte winner. Der waarden mear as trije miljoen kaartsjes 
foar ferkocht. 

Gametrends fan 2020 Gametrends fan 2020 
Wat kinne wy dit jier ferwachtsje as it giet om games? Wy hawwe 
fansels net in glêzen bol dêr’t wy de takomst mei foarsizze kinne, 
mar dochs wolle wy foarútsjen. Us foarsizzingen? Wy tinke dat 
Fortnite minder populêr wurdt en Minecraft fierder groeit. Wy 
ferwachtsje ek in protte fan games as Ori and the Will of the 
Wisps en Psychonauts 2. 2020 is ek it jier fan de nije consoles. 
Der komt in nije Playstation en in nije Xbox. De moaiste games 
dêrfoar komme net dit jier, mar wierskynlik pas yn 2021. 

Liif scanne foar kleanmaatLiif scanne foar kleanmaat
Fynsto it ferfelend om yn kleanwinkels konstant klean út en oan 
te dwaan? De oplossing komt deroan! De ThinQ Fit makket it 
mooglik om yn in kleanwinkel digitaal te passen. It apparaat fynt 
altyd de goede maat! LG toande dizze nije gadget koartlyn op in 
techbeurs yn Las Vegas. It wurket sa: kamera’s en sensoaren 
scanne en mjitte dyn hiele liif. Troch alle gegevens wit de ThinQ 
Fit dus presys oft dy leuke trui dy’t yn ’e winkel hinget past. LG 
hopet it apparaat ynkoarten yn Aziatyske winkels te brûken. Letter folget Europa. Hartstikke handich! 

Microsoft streamingstsjinst games Microsoft streamingstsjinst games 
Project xCloud, de streamingstsjinst foar games fan Microsoft, komt 
yn 2020 nei Nederlân. Hjirmei is it mooglik om Xbox One-games 
te streamen nei tablet, telefoan of desktop. Op dit stuit wurdt de 
service test yn Amearika en Ingelân, mar it skynt ynkoarten ek yn 
Nederlân te brûken te wêzen. Foar Project xCloud moatst in fêst 
bedrach yn ’e moanne betelje. Der wurdt sein dat it om tsien euro yn 
’e moanne gean sil. Dat komt omdatst net fan dyn spulkompjûter ôf 

streamst, mar echt út ’e cloud en dus gebrûk makkest fan datacenters fan Microsoft. 

Maan hat nij album Maan hat nij album 
Sjongeres Maan hat in nij album. It hjit Onverstaanbaar. De 
22-jierrige Maan de Steenwinkel bruts troch doe’t se yn 2016 it 
telefyzjeprogramma The Voice of Holland wûn. Dat die se wylst se 
dwaande wie mei in tuskenjier nei it Gymnasium. Dat waard dus gjin 
tuskenjier mar har trochbrekjier! Dêrnei skoarde se hits mei ferskes as 
Ride it, Spijt en Blijf bij mij. De lêste tegearre mei Ronnie Flex. Foarich 
jier waard bekend dat se yn 2020 in clubtoer docht lâns ferskillende 
poppoadiums. Ein febrewaris treedt se op yn Neushoorn Ljouwert. 


