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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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TOPTOP  33

YNHâldYNHâld Goedei! 
Wát in powerfrou is influencer Ferora Aziz (17)! Yn in make-upfideo op 
TikTok fertelde sy lêsten dat Oeigoeren yn Sina freeslik ûnderdrukt 
wurde. De fideo gie viral. Al hielendal neidat TikTok (ûnderdiel fan 
it Sineeske bedriuw ByteDance) it akkount fan Ferora blokkearre. 

Influencers lykje de lêste tiid faker maatskiplike problemen oan 
te kaarten. Fynsto dit in belangrike trend? Wêrom wol of net? 
 
Hoe dan ek, dit nûmer giet oer it tema Trends. Online trends, 
muzyktrends, techtrends en mear. Bisto in echte trendy? In 
trendwatcher of in trendfolger? Of giest just folslein dyn eigen 
gong? Dat lêste is miskien noch wol it meast trendy... 
 
De persoan út it gedicht (side 19) hat yn alle gefallen gjin 

boadskip oan wat oaren sizze. Koarte sokken, lange sokken, alles 
wurdt op eigen wize brûkt! Lekker eigensinnich. 
Ek it Ljouwerter dj-duo Magnificence hobbelet net samar achter de 
trends oan. Maurice en Robin meitsje hiel eigen dancemuzyk en dat 
slacht oan, want de jonges geane as in spear! Yn it ynterview op side 4 
lêst hoe’t se yn in pear jier trending wurden binne. 
 
Genietsje fan de nije LinKk! 
 
Hoi! 

Marrit de Schiffart

Populêrste sporten 
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1. Fuotbal (3,5 miljard fans) 

2.  Cricket (2,5 miljard fans) 

3.  Hockey (2 miljard fans) 

Wat binne de trije populêrste 

sporten fan ’e wrâld as wy de 

beoefeners en de taskôgers fan 

de sport byelkoar optelle? 

Do
bist
goud

Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Magnificence giet as in raket
Ynterview mei dit Ljouwerter dj-duo 

Echt wier
Achter it gerdyn 

Wat sizze dyn klean oer dy?
Klean: in non-ferbaal kommunikaasjemiddel 

Koart ferhaal
Retro 

Wûnderlik Fryslân
Misferstân 

Sportportret
Nina en Flore: passy foar hynders 

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Moetings mei oare talen
Op útwikseling nei Spanje of Italië 

SA2020
De nijste gadgets en hypes

Poëzy 
Koarte sokken 

F-terside
Oer games, ynternet en tech

folgje LinKk magazine online

In protte minsken fine it ferfelend as der ôffal yn ’e natuer 

leit. Mei in nije challenge besykje se der wat oan te dwaan. 

Se meitsje in foto fan hoe’t it plak der earst útsjocht; fol 

mei ôffal. As se alle opromme hawwe, meitsje se wer in 

foto. Se diele beide bylden mei #trashtag. Dat sjocht der 

ymposant út. 

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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Nije trend: 
#trashtag 

Ronnie Flex, Kraantje Pappie en de Jeugd van 

Tegenwoordig... De lêste jierren hawwe wy al hiel wat 

leuke acts foarbykommen sjoen op it 

Befrijdingsfestival yn Ljouwert. Dit 

jier is Roxeanne Hazes de grutste 

namme. Mei Snelle, Kris Kross en 

Lucas & Steve is sy dit jier keazen 

ta Ambassadeur fan de Frijheid. 

 
It is al sûnt 1999 dat it 

Nationaal Comité 4 en 5 mei 

Ambassadeurs fan de 
Frijheid oanwiist. Mei in 

helikopter reizgje sy lâns 

alle fjirtjin festivals en 

bringe dêr in muzikaal 

boadskip. 
Befrijdingsfestival Fryslân 

hat neist in lanlike 
ambassadeur ek noch in 

Fryske ambassadeur. No 

mar hoopje dat it 
koroanafirus de striid tsjin 

dy tiid opjûn hat en dat it 

Befrijdingsfestival 
trochgean kin.

Roxeanne Hazes op 
Befrijdingsfestival



MAGNIFICENCE 
GIET AS IN RAKET
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MAGNIFICENCE 
GIET AS IN RAKET

Tekst: G
jaldau Sijtsm

a

It dj-duo 

Magnificence út 

Ljouwert timmeret flink 

oan ’e wei. Wat begûn mei 

in bytsje muzyk meitsje op 

in souderkeammerke, is no 

útgroeid ta in echte business. 

Robin Klaver en Maurice van 

der Molen (beide 26) reizgje de 

hiele wrâld oer. Se jouwe shows 

yn alderhande lannen: Sina, 

Kanada, Yndia, Yndonezië, 

Spanje, Switserlân... Miskien 

kenst se wol fan it nûmer 

Fire, dat al hast fiif miljoen 

kear beharke is op Spotify. 

Robin en Maurice learden elkoar kennen op de Friese Poort, Robin en Maurice learden elkoar kennen op de Friese Poort, 
dêr’t se beide de oplieding ta ûnderwiisassistint folgen. dêr’t se beide de oplieding ta ûnderwiisassistint folgen. 
Se wiene altyd al mei muzyk dwaande, mar harren libben Se wiene altyd al mei muzyk dwaande, mar harren libben 
naam in bysûndere draai doe’t se de muzyk serieus oan naam in bysûndere draai doe’t se de muzyk serieus oan 
begûnen te pakken. It begûn mei in optreden yn diskoteek begûnen te pakken. It begûn mei in optreden yn diskoteek 
TDF yn Berltsum. Nei ferrin fan tiid giene de jonges op mear TDF yn Berltsum. Nei ferrin fan tiid giene de jonges op mear 
feestjes draaien en sa waarden se hieltyd populêrder. By in feestjes draaien en sa waarden se hieltyd populêrder. By in 
serieuze artyst hearde fansels in serieuze namme, dat waard serieuze artyst hearde fansels in serieuze namme, dat waard 
Magnificence. It duorre net lang foar’t it duo echt ûntdekt Magnificence. It duorre net lang foar’t it duo echt ûntdekt 
waard. Se krigen in kontrakt oanbean by it grutte dancelabel waard. Se krigen in kontrakt oanbean by it grutte dancelabel 
Spinnin’ Records; in grutte boost foar harren karriêre. Spinnin’ Records; in grutte boost foar harren karriêre. 

Selde label as Ariana GrandeSelde label as Ariana Grande
In pear jier fierder giet Magnificence noch altyd as in spear! In pear jier fierder giet Magnificence noch altyd as in spear! 
Sa stiene se op grutte festivals lykas Tomorrowland en Sa stiene se op grutte festivals lykas Tomorrowland en 
Amsterdam Dance Event en waard harren muzyk draaid op Amsterdam Dance Event en waard harren muzyk draaid op 
ít festival foar elektroanyske muzyk: Ultra Music Festival yn ít festival foar elektroanyske muzyk: Ultra Music Festival yn 

Miami. Miami is dé dj-stêd fan ’e wrâld. Begjin 2019 Miami. Miami is dé dj-stêd fan ’e wrâld. Begjin 2019 
waard it noch in stapke serieuzer: doe tekene waard it noch in stapke serieuzer: doe tekene 
it twatal in kontrakt by Universal Music. By it twatal in kontrakt by Universal Music. By 
dat label sitte in soad grutte ynternasjonale dat label sitte in soad grutte ynternasjonale 
artysten, lykas Ariana Grande en Justin artysten, lykas Ariana Grande en Justin 
Bieber. Bieber. 

Magnificence harren sound is ek nochris te hearren bûten Magnificence harren sound is ek nochris te hearren bûten 
de muzykwrâld. Se makken, tegearre mei de Rus dj Shapov, de muzykwrâld. Se makken, tegearre mei de Rus dj Shapov, 
in track foar in reklame foar in nije auto fan Peugeot. Label in track foar in reklame foar in nije auto fan Peugeot. Label 
Universal Music organisearre in saneamde Universal Music organisearre in saneamde writing campwriting camp  
foar it automerk. Der wiene meardere konkurrinten dy’t foar it automerk. Der wiene meardere konkurrinten dy’t 
dizze wedstriid winne woene, mar de autofabrikant fûn de dizze wedstriid winne woene, mar de autofabrikant fûn de 
ynstjoering fan Magnificence it fetst! ynstjoering fan Magnificence it fetst! 

Studio yn Ljouwert Studio yn Ljouwert 
Hoewol’t it stel no de hiele wrâld oer reizget, is de Hoewol’t it stel no de hiele wrâld oer reizget, is de homebase homebase 
noch altyd Ljouwert. Harren studio sit yn in bedriuwspân. noch altyd Ljouwert. Harren studio sit yn in bedriuwspân. 
Dêrwei meitsje de jonges harren muzyk. Ek sitte se no by in Dêrwei meitsje de jonges harren muzyk. Ek sitte se no by in 
echt managementburo: Epic247. Under dat buro falle ek oare echt managementburo: Epic247. Under dat buro falle ek oare 
upcoming upcoming Fryske dj’s, lykas Kay Wilder en Marc Volt. In echte Fryske dj’s, lykas Kay Wilder en Marc Volt. In echte 
manager hat Magnificence ek. Dy helpt harren om shows te manager hat Magnificence ek. Dy helpt harren om shows te 
krijen en regelet praktyske saken, sadat Robin en Maurice krijen en regelet praktyske saken, sadat Robin en Maurice 
harren fokusje kinne op de muzyk.harren fokusje kinne op de muzyk.

Sterke gearwurkingenSterke gearwurkingen
Grutte dream as begjinnend artyst is fansels Grutte dream as begjinnend artyst is fansels 
om gear te wurkjen mei echt wichtige om gear te wurkjen mei echt wichtige 
nammen. En dat is de jonges slagge. Ien fan nammen. En dat is de jonges slagge. Ien fan 
harren meast beharke nûmers op Spotify harren meast beharke nûmers op Spotify 
is de troch Ricky Romero bewurke ferzje is de troch Ricky Romero bewurke ferzje 

fan Heartbeat. Romero is absolút net de fan Heartbeat. Romero is absolút net de 
minste namme yn dj-lân. Foarich jier makken minste namme yn dj-lân. Foarich jier makken 

Robin en Maurice ek de track Monster mei it Robin en Maurice ek de track Monster mei it 
ferneamde Nederlânske dj-duo Sunnery James ferneamde Nederlânske dj-duo Sunnery James 

(witst wol, fan Doutzen...) en Ryan Marciano. Op (witst wol, fan Doutzen...) en Ryan Marciano. Op 
harren Twitter-akkount skriuwe se boppedat dat harren Twitter-akkount skriuwe se boppedat dat 

se yn maart alwer mei nije muzyk komme sille. se yn maart alwer mei nije muzyk komme sille. 

En dêr bliuwt it net by. Dit jier steane se ek nochris En dêr bliuwt it net by. Dit jier steane se ek nochris 
op it haadpoadium fan it grutte Ingelske dancefestival op it haadpoadium fan it grutte Ingelske dancefestival 

Creamfields. Net in min poadium, want wrâldtoppers as Creamfields. Net in min poadium, want wrâldtoppers as 
Tiësto, Afrojack, Faithless en Alesso steane ek op de line-up. Tiësto, Afrojack, Faithless en Alesso steane ek op de line-up. 

It giet Magnificence dus flink foar de wyn! 2019 wie al in It giet Magnificence dus flink foar de wyn! 2019 wie al in 
knaljier, mar it soe ús net fernuverje as se yn 2020 noch knaljier, mar it soe ús net fernuverje as se yn 2020 noch 
gruttere gearwurkingen en putten binnenslepe. Wa wit gruttere gearwurkingen en putten binnenslepe. Wa wit 
nimt harren karriêre wol sa’n grutte sprong dat de jonges nimt harren karriêre wol sa’n grutte sprong dat de jonges 
in gruttere studio ha wolle. Miskien yn Miami, it dj-in gruttere studio ha wolle. Miskien yn Miami, it dj-
Walhalla fan ’e wrâld? Walhalla fan ’e wrâld? 

Robin en MauriceRobin en Maurice
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Tekst: A
ant Jelle Soepboer

Yn 1607 wurdt in wiere wûnderbaby 

berne. In famke. As it famke trije jier 

âld is kin sy al lêze, dat is hiel bysûnder 

omdat in hiel soad minsken yn dy 

tiid hielendal net lêze kinne. Ek kin 

se geweldich tekenje en nifelet se de 

prachtichste papieren knipwurkjes. Har 

grutte broers krije thús les fan heit, yn 

it Latyn en it Gryksk. It jonge famke is 

jaloersk en wol ek graach les ha fan har 

heit, mar les krije en studearje is wat foar 

jonges, net foar famkes. Dochs beslút 

heit, dy’t ek wol yn ’e gaten hat dat syn 

dochter net samar in famke is, om har ek 

te ûnderwizen. It famke blykt noch folle 

tûker te wêzen as al har broers byinoar! 

It duorret net lang of gelearden fan oer 

de hiele wrâld krije yn ’e gaten dat der 

in bysûnder famke yn Fryslân wennet. 

Hieltyd mear minsken skriuwe brieven 

en gedichten dy’t it famke, yntusken 

santjin jier, allegearre beäntwurdet. 

Dêrby brûkt se ferskate talen lykas 

Frânsk, Dútsk, Latyn, Gryksk, 

Hebriuwsk, Ingelsk, Arabysk en noch 

folle mear. It famke krijt yn Nederlân de 

Latynske bynamme virginum eruditarum 

decus, dat ‘it juwiel fan de gelearde frou’ 

betsjut. 
 
No’t it famke in jonge frou wurden 

is, rekket sy mear ynteressearre yn 

stúdzjes lykas medisinen, ynsekten en 

teology (godstsjinst). Der is lykwols ien 

probleem: froulju meie net studearje en 

binne net wolkom op universiteiten. De 

jonge frou is sa lilk dat se in boek skriuwt 

dêr’t yn stiet dat froulju poer geskikt 

binne foar de wittenskip en dat se it mar 

suterich fynt dat allinnich mannen nei 

skoalle meie. Ien fan de gelearden dy’t it 

boek lêst is sa ûnder de yndruk dat hy 

de jonge frou tastimming jout om syn 

lessen te folgjen oan de universiteit. Mar 

se moat dan wol, ôfsûndere fan de rest, 

achter in gerdyntsje sitte. Sa wurdt Anna 

Maria van Schurman de alderearste 

frou yn Nederlân dy’t studearret. Koart 

dêrnei slút Anna Maria har oan by 

in kristlike sekte en nei har dea yn 

1678 wurdt Anna Maria begroeven yn 

Wiuwert. 
 
Sa’n hûndert jier letter binne timmerlju 

drok oan ’e gong yn de Nikolaastsjerke 

yn Wiuwert. By tafal fine se yn in 

grêfkelder ûnder de tsjerke in oantal 

lichems, mei de klean noch oan. As 

wiene se noch mar krekt begroeven. De 

timmermannen skrikke en flechtsje de 

tsjerke út. Yn it doarp fertelle se dat se 

mummys fûn ha. Ien fan de mummys 

soe in âlde frou wêze… Soe it wêze kinne 

dat…? 

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

Achter it gerdyn 
Wat sizze dyn
klean oer dy? 

Tekst: A
tsje de V

ries

Tip! Wolsto de mummys fan Wiuwert 

mei eigen eagen sjen? Dat kin! Gean 

nei http://mummiekelder.nl/ en plan 

dyn besite! 

Bisto kreatyf, ûnwis, netsjes 

of drok? Faak falt it al ôf 

te lêzen oan dyn klean. 

De merken dy’tsto draachst, de 

winkels dêr’tsto shopst en de 

kleuren dy’tsto oan hast sizze 

wat oer dy. Mei oare wurden: 

klean binne in non-ferbaal 

kommunikaasjemiddel. 

Tsjintwurdich sjogge wy in soad truien 
en T-shirts mei teksten. ‘Adventurer’, 
‘Melk de koe, niet de boer’, ‘Leaver dea 
as slaaf’, ‘Shopping is my cardio’. It 
binne mar in pear foarbylden. Guon 
boadskippen binne serieus (dress to 
protest), oaren grappich, wer oaren 
neatsizzend. Watfoar tekst der ek op 
dyn klean stiet, it past by dy. Oars hiest 
dy trui ommers net útsocht. En dus seit 
it wat oer dy. 
 
Behalve teksten, kinne kleuren ek in soad 
sizze. Draachst in protte ferskillende 
kleuren, dan tinke minsken al gau datst 
blier en lokkich bist. Bisto mear fan de 
grize en de brune tinten, dan komst 
serieus en saaklik oer. Ek de styl fan dyn 

klean seit wat oer dyn persoanlikheid. 
Hast in soad twaddehânsk klean, 
dan fersetsto dy wierskynlik tsjin de 
kon sumpsjemaatskippij. Draachsto 
just altyd de nijste moade, dan bisto 
trendgefoelich. En ast hiel ferskillende 
stilen klean yn ’e kast hast, dan kin it 
wêze datst ûnwis bist of sykjend nei dyn 
identiteit. 

TrienkeTrienke GrietjeGrietje
Wat hinget der by dy yn’e kast? In protte swart. Swart en donkerread.

Meie jim alles keapje wat jim 
wolle?

Ik mei in protte. En dat wylst ik in hiele 
oare smaak ha as ús mem. Ik ha noait 
genôch koarte, swarte truikes, mar dêr 
tinkt ús mem dus wol oars oer. 

Us mem seit wolris dat in kleur my net 
stiet. Dêr hâld ik dan wol rekken mei. 

Ast de tekst op in shirt net be-
grypst, om’t it bygelyks Sineeske 
tekens binne, soest it dan keapje? 

Ik soe earst yn ’e winkel freegje wat it 
betsjut. 

Nee, dan keapje ik it net, ik wol witte 
wat der stiet. 

Wêrom hast foar dizze tekst op 
dyn trui keazen?

Dizze past goed by my, ik fyn it wichtich 
datst altyd dyn dreamen folgest. Sels 
wol ik graach proffuotbalster wurde, 
letter in moai húske ha en sûn wêze. 
Dêr gean ik écht foar. 

Dy frij fiele is hiel belangryk. Wy 
hawwe in protte gelok dat dat yn 
Nederlân gewoan kin. Ik fiel my net 
opsletten en myn âlders litte my bêst 
wol frij. Dêr bin ik bliid om. 

Wat seit dyn favorite 
kleankleur oer dy?

Read  =  opfallend, gek op oandacht 
Blau  =  tûk, posityf en betrouber 
Rôs  =  in soad selsfertrouwen en feministysk 
Swart  =  krêftich en elegant 
Grien  =  fernijend, posityf en kreatyf 
Griis  =  neutraal, net gek op oandacht 
Pears  =  spiritueel, iepen foar nije dingen 
Wyt  =  netsjes en suver 
Oranje  =  ehm, fuotballeafhawwer tafallich? 

Fraach...Fraach...

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Wat sizze de klean fan Trienke en Grietje? LinKk frege it.

TrienkeTrienke
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Koart ferhaalKoart ferhaalKoart ferhaalKoart ferhaal

Retro
Tekst: B

aukje Z
ijlstra

Maitiid! 

signalt Sjouke nei syn bêste freon Romke. 
Se lizze op de bûtenbêden fan Skoalle Nûmer 
Sân, oansletten op it kennisoerdrachtkanaal foar 
skiednis. Dat is net sa’n populêr fak, dus se hawwe 
de plakken foar it útsykjen. Mar dat is wol faker it 
gefal foar it alternative klupke Retro’s. In echte 
Retro wol safolle mooglik bûten wêze. De oare bern 
wurde ynroastere op deiljochtoeren yn de sealen mei 
keunstsinneljocht en krije ekstra fitamine D. 

Earste les bûten is altyd moai

 signalt Romke syn gedachten werom.

Ja, bjusterbaarlik! 

komt Sjouke deroerhinne. 
De lêste tiid hawwe se der in gewoante fan makke 
sa âldfrinzich mooglik Frysk te brûken yn harren 
gedachtestreamen. Dat heart no ienris sa ûnder 
Retro’s, al falt it net altyd ta. De wurdlisten fan it 
kennisoerdrachtkanaal Frysk jouwe allinnich mar de 
meast brûkte moderne farianten. Mar ast yn de goeie 
sirkwys sitst, sirkulearje dêr alternative wurdlisten. 
De keunst is dy yn dyn holle te krijen sûnder dat se 
ynterferearje mei de listen fan skoalle, oars wurde se 
wiske. Gelokkich binne dêr alderhande trúkjes foar. 
As de skiedniskennis foar dy dei yn harren hollen sit, 
kuierje se nei de grutte data-opslachromte achter de 
skoalle. Oan de sinnekant sykje se in plakje om yn it 
gers te sitten. 

Ik haw wat nijs,

 signalt Romke.

Wat dan?

It is in hiel apart apparaatsje, in telefoan, 
super Retro. Eartiids brûkten se dat om mei-

inoar te kommunisearjen. ‘Belje’ hiet dat. 
Dêrnei brûkten se it ek wol om berjochtsjes 

nei inoar ta te stjoeren. Dat hie ek in namme, 
mar dy bin ik efkes fergetten. Fierder koest 

der dingen mei opsykje, net yn dyn holle mar 
dêrbûten. It skynt dat se hiele dagen nei sa’n 

ding sieten te stoarjen. Koest gewoan sels 
bepale wannear’tst him út of oan sette woest, 

en ek mei wa’tst kontakt hawwe woest. 
Lekker rêstich liket my dat. 

Wilens hat Romke in rjochthoekich apparaatsje 
út syn bûse helle. Hy drukt op in knopke oan de 
sydkant en der giet in ljochtsje oan op it skermke 
fan it ding. In mantsje makket in salto achteroer en 
Romke drukt noch in pear kear op sabeare knopkes 
op it skerm. 

Sjoch, no docht er it. Der binne al aardich 
wat Retro’s dy’t sa’n ding hawwe. Asto 
der no ek ien hiest, dan koene wy inoar 

belje of berjochtsjes stjoere. Mar dy soene 
we dan wol type moatte, kinst it net 

streekrjocht nei inoars hollen stjoere.

Fet cool

signalt Sjouke (ek sa’n âldfrinzige útdrukking dy’t se 
eartiids brûkten as se wat moai fûnen)

mar wêrom soene wy dat dwaan no’t 
wy streekrjocht tagong hawwe 

ta inoars gedachten?

It grutte foardiel is dat nimmen oars 
it folgje kin. No ja, oare Retro’s dy’t in 

telefoan hawwe en op itselde sirkwy 
sitte wol fansels, mar dat is just cool.

Okee, dus alles wat útwiksele wurdt 
bliuwt eins geheim, behalve foar dyjingen 

mei wa’tst oan it beljen bist?

Ja, sa wurket it leau’k ûngefear. 

Sjouke syn eagen begjinne te glinsterjen. 

Dus kinst ek in ôfspraak meitsje 
mei in famke sûnder dat de rest 

dat fuortendaliks wit? 

Romke laket, hy wit al wêr’t syn freon hinne wol. 

Wol as sy ek in telefoan 
hat, en ast it nûmer fan har 

telefoan witst, want dêr 
moatst har mei belje. Neffens 

my hat Femke ek ien.

Hy tikket in pear kear op it skerm, oant der in hiele 
list mei nammen foar it ljocht komt.

 

Eefkes sykje hear, it 
stiet op alfabet.

De nammen glydzje oer it skerm 
oant Romke by de F is. Dêr stiet 
se al: Femke Wiersma. Hy tikket 
op har namme en dan ferskynt 
der in nûmer dat mei 06 begjint. 
Romke bliuwt mei syn finger boppe 
it nûmer hingjen. 

As ik dit oanreitsje, siket myn 
telefoan kontakt mei harres 

en dan kinst mei-inoar 
prate. Dat moat dus 

wol lûdop, dus efkes 
derom tinke dat 

der nimmen 
yn ’e buert is, 
en dat it net 

ynterferearret 
mei dyn 
gewoane 

gedachtestream.

Sjouke knikt. Hy fynt it wol 
spannend, mar ek wol stoer: in 
ôfspraakje meitsje fia in telefoan. 
Romke lit stadich syn finger sakje 
wylst er syn freon oansjocht. Dy 
knikt fan doch mar. As de finger 
it nûmer oanrekket, ferskynt der 
in figuerke op it byldskerm, in stokje 
mei in rûntsje oan elk útein. Der komt 
in lûdsje út it apparaat. Romke hâldt it 
ding tsjin Sjouke syn ear en jout oan 
dat er it sels fêsthâlde moat. It lûdsje 
klinkt hieltyd opnij. Dan heart er 
ynienen de stim fan Femke, dúdlik yn 
syn ear: ‘Femke hjirre!’ 

‘Hee Femke, eh... Sjouke hjirre. Ik belje 
mei de telefoan fan Romke.’ 
Dan folget der noch in hiel lang petear, 
dat nimmen oars folgje kin, behalve 
Romke dan, foar de helte... 
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Misferstân 
Witsto dat heidekikkerts yn de 
peartiid fan kleur feroarje? De 
mantsjes kleurje dan in pear dagen 
fan brún nei ljocht- oant felblau. It is 
de bedoeling dat mantsjes elkoar sa 
werkenne en elkoar net bespringe, 
mar allinne in froutsje. Sa’tst sjen 
kinst, wurket dit lang net altyd! 
Hasto ek in moaie natuerfoto? Diel 
de foto op #mynfryskegea. 

Wûnderlik FryslânWûnderlik FryslânWûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân
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Sneon 9 febrewaris 2020 is in dei dy’t Nina (16) en Flore 

(12) Woerts net gau ferjitte sille. Op dy dei waarden de 

suskes út Frjentsjer Frysk kampioen dressuer. Nina mei 

har hynder Catwalk en Flore mei har ponny Madam’s 

Menno. ‘We waren echt superblij én megatrots!’ 

Op it NK, dat in pear wike letter folge, 

ried Nine foar it earst by de senioaren 

en waard se knap tsiende. Flore ferraste 

harsels en oaren troch op har earste NK 

reservekampioen te wurden. 

 Penny-pony-meisjes
De passy foar hynders hawwe Nina en 

Flore fan harren mem Minke. ‘Onze 

moeder heeft op hoog niveau aan 

dressuur gedaan. Wij zijn dus van jongs 

af aan met paarden opgegroeid. Ik heb 

pony’s en paarden altijd leuk gevonden, 

net als het buiten bezig zijn’, fertelt Nina. 

Ek Flore wist al jong dat se in klik hie mei 

hynders. ‘Je bouwt echt een vriendschap 

met die dieren op.’ Nina: ‘We hebben ons 

altijd wel een beetje Penny-pony-meisjes 

gevoeld en dat vinden we ook helemaal 

niet erg. Het is écht onze passie!’ 

 
Nina folge twa jier maneezjelessen 

foardat se meidie oan har earste 

wedstriid. ‘Ik vond dat zo leuk dat ik 

het wel vaker wilde doen. Toen ik 8 

jaar was hebben mijn ouders een eigen 

pony voor mij gekocht en zo is het 

allemaal begonnen.’ Flore learde riden 

op de ponny fan har grutte sus en die op 

7-jierrige leeftiid foar it earst mei oan 

wedstrydsjes. ‘Af en toe deden we ook 

wel aan springen, maar dressuur vonden 

we toch echt leuker. En daar zijn we ook 

beter in.’ 

 Dressuerproeven
Dressuer is de basis fan it hynsteriden. 

Do learst fan jongs ôf oan hoe’tst yn 

in korrekte hâlding op in hynder sitte 

moatst en hoe’t do en dyn hynder inoar 

it bêste begripe. Foar alle leeftiden en 

nivo’s binne der wedstriden wêrby’tst 

yn in dressuerproef oefeningen sjen 

litte moatst. Nina: ‘Het aanleren van 

een nieuwe oefening is telkens weer een 

leuke uitdaging. Daar hebben we echt 

plezier in.’ 
 
It riden ferget in soad training. Do en 

dyn hynder of ponny moatte echt in 

team wurde, of in ‘kombinaasje’ sa’t se 

dat neame. Op dit stuit riidt Flore op 

ponny Madam’s Menno, dêr’t Nina ek 

mei riden hat. ‘Menno was mijn laatste 

pony, dus ik zou het heel moeilijk vinden 

als hij verkocht wordt. Gelukkig zie 

ik hem elke dag omdat Flore met hem 

rijdt.’ Flore ried earder op ponny Igor. 

‘Ik kon niet meer op Igor rijden, omdat 

ik te lange benen had.’ En dus waard Igor 

ferkocht. ‘Dat vond ik moeilijk; hij is nu 

helemaal in Limburg. Gelukkig heb ik 

wel contact met het meisje dat hem nu 

rijdt.' 

 Fiif kear traine
Om hieltyd better te wurden, traine de 

twa dressueramazônes minimaal fiif 

kear yn ’e wike. ‘Een training begint 

met een warming-up van 10 minuten. 

Omdat je paard van stal komt maak je 

hem eerst wat ‘los’. Daarna begint de 

echte training. Je oefent de oefeningen 

die je nog moeilijk vindt of die je in een 

dressuurproef moet doen. Daarna volgt 

de cooling-down. Daarbij laat je je paard 

een beetje ‘stappen’, zodat hij afkoelt 

en de spieren weer wat herstellen 

voordat je hem weer terugzet in de 

box.’ It nimt allegearre in soad tiid. 

‘Als je zegt ‘ik ga snel even iets doen’ 

ben je bij paardrijden al gauw een uur 

bezig’, wit Flore. 

 Idoal Anky 

van Grunsven
Op skoalle, CSG Anna Maria van 

Schurman yn Frjentsjer, witte 

se ûndertusken wol dat Nina (5 

havo) en Flore (brêgeklasse) oan 

dressuer dogge. ‘Soms hebben we 

een wedstrijd op vrijdag en krijgen 

we vrij van school. Ook mogen we 

een toets weleens later inhalen. Het 

is fijn dat de school daar rekening 

mee houdt.’ Mei idoalen 

sa as olympysk kampioen 

Anky van Grunsven en de 

Deenske Cathrine Dufour 

hawwe Nina en Flore stikem 

ek in ultime dream. Nina: ‘Ik vind 

het wel spannend om te zeggen dat 

ik ooit op de Olympische Spelen wil 

rijden. Eigenlijk zou een prestatie 

niet een doel op zich moeten worden, 

je moet gewoon proberen om steeds 

te verbeteren.’ 

 Elkoar better 

meitsje
Dat slagget de twa suskes mei help fan 

harren âlden en trainers Denise Nek-

e rman en Benjamin Bakker. Flore: ‘Ik 

heb boven dien het 

geluk dat Nina 

mij vaak kan hel-

pen met dingen 

die ik nog niet 

snap.’ ‘Maar jij helpt mij ook’, follet 

Nina oan. ‘We maken elkaar steeds 

beter.’ Nina sit ek yn it KNHS Talen-

tenteam. ‘Ik krijg in Groningen les 

van Monique Peutz, de bonds coach 

junioren. Dat is gaaf, want ik leer 

daar veel over proeven rijden en echt 

goed paard rijden.’ 

 
De suskes hawwe net safolle tiid foar 

oare hobbys. ‘Maar ik vind creatief 

bezig zijn op een naaimachine met 

mijn beppe, of tekenen ook heel erg 

leuk’, fertelt Flore. Nina: 

‘Ik ga af en toe uit met 

vriendinnen. Maar 

door dat paardrijden 

echt onze passie 

is, doen we dat 

natuurlijk het liefst!’ 

Soesto ek wolris besykje wolle om te 

hynsteriden? Gean dan nei in 

maneezje by dy yn ’e buert en nim in 

proefles. Wolst mear ynformaasje oer 

de hynstesport? Sjoch op

www.knhs.nl.

Nina

flore

Nina en Flore:

passy foar hynders
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Seizoen 3 Sex 
Education 
It twadde seizoen fan de populêre searje Sex 
Education stiet noch mar krekt op Netflix, of 
it ferfolch wurdt al oankundige. De searje giet 
oer Otis, dy’t syn skoalgenoaten seksadvys 
jout. Hy wit in soad om’t syn mem terapeute 
is. Der is noch net folle bekend oer seizoen 3, 
mar haadpersonaazjes Otis, Maeve en Eric 
sille grif werom te sjen wêze. It nije seizoen is 
nei alle gedachten begjin folgjend jier te sjen. 

Grow 
Jeangu Macrooy hat it ferske bekendmakke dêr’t er 
Nederlân mei fertsjintwurdigje sil op it songfestival. 
It nûmer hjit fan Grow en giet oer âlder wurden en de 
ûnwissichheden dy’t dêr by hearre. It is in gefoelich 
ferske yn gospelstyl. De mieningen binne ferdield. 
It is nammentlik net echt in meisjonger. 
De iene fynt it prachtich, de oare 
mar saai. Wat tinksto? Sil dit 
ferske Nederlân nei de 
oerwinning helpe? 

The man 
Taylor Swift hat in nij ferske 
útbrocht: The Man. ‘I’m so sick 
of running as fast as I can. 
Wondering if I’d get there quicker 
if I was a man,’ sjongt Swift yn 
it ferske. It giet oer de obstakels 
dêr’t de sjongeres tsjinoan rint 
yn de muzykyndustry, wêryn't 
foaral manlju de macht ha. Yn de 
fideoclip is Swift ûnwerkenber 
ferklaaid as man: ‘Tyler Swift’ is 
de grutte baas fan in bedriuw en 
elkenien liket him geweldich te 
finen. Hasto de fideoclip al sjoen? 

Berntsje foar Katy Perry 
Sjongeres Katy Perry is yn ferwachting! Tegearre mei akteur Orlando Bloom 
ferwachtet se har earste berntsje. En dat kundige se net samar efkes op social media 
oan, mar folle grutter: yn de fideoklip foar har nije nûmer Never Worn White. Yn dat 
nûmer sjongt se oer dat se trouwe sil mei Bloom, mar dat spannend fynt. Oan ’e 
ein fan de fideoclip is Perry fan de sydkant te sjen en wriuwt se oer har búk. Yn in 
fideo op Twitter seit se bliid te wêzen dat se har búk net mear hoecht te ferbergjen. 
Lokwinske Katy! 

Harry Styles sjongt One Direction
Boyband One Direction is alwer jierren útinoar, mar âld-bandlid Harry Styles blaasde 
ien fan harren ferskes wer nij libben yn. Hy trede op mei de hit dêr’t One Direction 
bekend mei waard: What Makes You Beautiful. Zayn, Liam, Louis, Niall en Harry giene 
yn 2016 allegearre in eigen kant op en meitsje no hiele oare muzyk. Dochs besleat 
Harry om werom yn ’e tiid te gean en in ferske fan de band te sjongen. De fans fûnen 
dat hielendal net slim... 

Talinteshow Little Mix 
De fjouwer froulju fan de Britske girlband Little Mix komme mei in eigen talinteshow! 
Yn Little Mix The Search sykje Perrie, Jesy, Jade en Leigh-Anne noch net ûntdekt 
sjongtalint foar in nije band. De band dy’t wint giet mei Little Mix op tour en stiet 
yn harren foarprogramma. Yn de show nimme de froulju fan Little Mix de rol fan 
mentor oan. Sels kamen se oait byinoar yn de talinteshow X Factor. ‘Wy witte wat der 
nedich is om in groep suksesfol te meitsjen,’ seit it fjouwertal. 



Helló! 
Hongaarsk

Hoi! 
Frysk

Mandi! 
Friulysk

Oe! 
Ladinysk

Hola!
Katalaansk
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Timo Postma
Drachtster Lyceum – havo 4 
‘Om oan it projekt mei te dwaan, 
moasten wy in filmke meitsje. Niek en 
ik hiene fuortendaliks allegearre ideeën. 
Wy woene der in stikje fan de Fryske 
jongereinband De Hûnekop yn ha en 
it fuotbal fan SC Heerenveen. Ik sit op 
syn minst ien kear yn ’e moanne yn it 
Abe Lenstra stadion. As wy it folksliet 
sjonge, bin ik sa grutsk dat wy dat 
hawwe yn Fryslân. Om de Fryske taal ha 
ik wol soargen, want dy Feringelskt en 
Ferhollânskt. Mar ik kin my net yntinke 
dat de taal ferdwynt. Friezen binnen hiel 
grutsk op harren taal en kultuer, ik bin 
benijd oft se dat yn Spanje ek binne.’ 

Niek van der Wal 
Drachtster Lyceum – havo 4 
‘Sûnt Timo en ik meidogge oan dit 
projekt, ha ik wol wat breder neitocht 
oer wat de Fryske taal en it Frysk wêzen 
foar my betsjut. Ik soe net sûnder 
kinne. As ik ien Frysk praten hear, fyn 
ik dat gewoan hiel moai en fiel ik my 
grutsk. Ik app ek yn it Frysk mei Timo 
en famylje. De taal ferdwine?! Ik wol it 
gewoan praten bliuwe, ek mei myn bern 
letter. Sûnt ik yn havo 4 Fryske les krij, 
ferbetteret myn Frysk. De tiidwurden 
(werkwoorden) sis ik no yn ’e goede 
folchoarder en ik lear nije wurden. Tsjin 
myn freondinne sei ik lêsten dat ik 
fereale bin, yn stee fan ferliefd, haha! Ik 
bin tige benijd nei de útwikseling mei de 
learlingen yn Spanje!’ 

Elske Pietersma
Bogerman Balk – havo 2 
‘Ik fûn it fuortendaliks in leuk idee om 
mei te dwaan oan dit projekt! Ik bin 
benijd hoe’t de bern yn Valencia it dogge 
op skoalle. It liket my moai om mei 
dit projekt it Frysk fierder te bringen, 
de bern yn Valencia krije miskien 
wol Fryske les. En wa wit lear ik wat 
Katalaansk, al liket my dat wol lestich 
ta. It Frysk en Fryslân is myn libben. Ik 
bin hjir berne, myn famylje wennet hjir. 
Ik soe it freeslik fine as it Frysk ferdwine 
soe, dan kin ik mysels net mear wêze. Ik 
tink wol dat ik Frysk eksamen dwaan 
wol, ik praat it al, dus miskien is it net sa 
hiel dreech foar my.’

Wybrich Hoogland
Bogerman Balk – havo 2
‘It liket my hiel ynteressant om nei it 
bûtenlân ta te gean. Soks meitsje je net 
alle dagen mei! Ik wol sjen hoe’t bern 
dêr libje, hoe’t harren skoalle is, wat se 
dogge yn harren frije tiid en hoe’t it by 
harren thús giet. Yn it filmke dat Elske 
en ik makke hawwe, fleane wy mei in 
tiidmasine nei de takomst. Dêr sjogge 
wy dat Fryslân en de Fryske taal net 
mear besteane! Mei dyselde masine helje 
wy de provinsje en taal werom. Ik soe 
it net hiel fijn fine as de taal ferdwynt. 
Dan soe der in stikje fan my fuortgean, 
ik praat it altyd mei famylje en mei 
freonen. Dêrom bin ik ek sa benijd wat 
it Katalaansk foar de bern yn Spanje 
betsjut.’

Moetings mei oare talen
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Fryske jongeren meie op 

útwikseling nei Spanje 

en Italië. Timo en Niek 

(Drachtster Lyceum) 

en Elske en Wybrich 

(Bogerman Balk) sille nei 

Valencia. Dêr moetsje se 

Katalaansk-sprekkende 

leeftiidsgenoaten. 

Learlingen fan Liudger 

Burgum reizgje nei 

Noard-Italië dêr’t 

se Ladinysk prate. 

Fansels komme der ek 

learlingen nei Fryslân!

Moetings mei oare talen

De útwikselingen soene plakfine yn 

april en maaie. Fanwege it koroanafirus 

geane de reizen foarearst net troch. De 

learlingen hoopje no yn it neijier op 

útwiksel te gean. Fansels folgje wy 

harren aventoeren!    

ECCA-projekt: mei 
dyn taal komsto 
fierder as dyn grins 

Sa’n 15 middelbere skoallen 
út 5 minderheidstaalregio’s 
dogge mei oan it it ECCA-
projekt. Mei dit projekt 
wurkje skoallen oan 
aktiviteiten oer regionale 
of minderheidstalen. Trije 
fan de skoallen binne 
Frysk: Drachtster Lyceum, 
Bogerman Balk en Liudger 
Burgum. De oare talen 
dy’t meidogge binne: 
 
• Hongaarsk yn Roemenië 
• Friulysk yn Italië 
• Ladinysk yn Italië 
• Katalaansk yn Spanje 
 
It projekt bestiet út aktive 
lessen en bringt jongerein én 
dosinten troch útwikseling 
tichter byinoar. ECCA stiet 
foar European Charter 
Classroom Activities. It 
projekt fiert aktiviteiten 
út oangeande it Europeesk 
Hânfêst foar Regionale 
of Minderheidstalen. 
 
Mear witte of de 
winnende filmkes sjen? 
Sjoch op: thisismylanguage.
eu/fy/thusside 
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Fynsto it moarns mar dreech om fan ’t bêd ôf te kommen? 

Draaisto dy it leafst noch in kear om as de wekker giet? Dan is 

dizze wekker op tsjiltsjes miskien wat foar dy. Sadree’t er 

ôfgiet, naait it apparaatsje út. Oan dy om der rap achteroan te 

gean. Ideaal ast in snoozer bist! Mei dizze wekker bist fuort 

goed wekker en hast fuortendaliks ek in workout! Wat foar 

dy? 

Rôljende wekker

Yochert bestiet al sa lang as de wei nei Rome. It is sels noch tûzenen jierren âlder. Mar wat guon foodies no wer betocht hawwe, is nij: hertlike (hartige) yochert! Kinst der fan alles yn smite, bygelyks sipel, oliven, kikkerearten of tomaat. Savoury yoghurt is in hit. Op guon plakken goaie se der sels salm of silypiper yn... Soesto it wolris besykje wolle? 
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Satyn is op dit momint in hip stofke. Kenst it wierskynlik al fan bêdeguod, pyama’s of hús-pakken, mar dit seizoen kinst der ek gewoan mei oer strjitte! Satyn is hearlik sêft en komfortabel. En kinst der dit seizoen alle kanten mei op: blûskes, broeken, rokjes, jurken… kinst it sa gek net betinke of it is te krijen yn satyn! Hinget der by dy al in satinen item yn ’e kast? 

Soft as silk

Dit spultsje sit wat tusken in 

klassyk kaartspultsje en in 

mobile game yn. Leuk is 

datst it ek mei dyn freonen 

spylje kinst. It giet om 

Game of Phones en it 

wurket sa: ien persoan 

lûkt in kaartsje mei dêrop 

in opdracht. Bygelyks: lit 

de lêste foto sjen dy’tst nommen 

hast. Of: stjoer mem in appke, de 

earste persoan dy’t in appke werom 

hat, krijt in punt. De persoan dy’t oan 

’e ein de measte punten hat, wint! 

Game of Phones

hertlike yochert

Griene plantsjes

Hasto ek planten op dyn keamer? Planten binne 

hielendal hip en elkenien hat tsjintwurdich wol in 

sels plante avokadobeamke of in kaktus yn ’e hûs 

stean. Mar elke plant hat wer oare soarch nedich. 

En ast in soad hast, kin it lestich wêze om by te 

hâlden wat al dyn planten nedich hawwe. De app 

SmartPlant is dan perfekt. Dy jout ynformaasje 

oer alle planten en sels in melding as bygelyks dyn 

pankoeksplant wetter ha moat. Superhandich! 
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Nije consoles yn oantochtNije consoles yn oantocht
Bisto fan plan om ynkoarten in nije console oan te skaffen? Miskien is it handich 
om noch eefkes te wachtsjen, want oan ’e ein fan dit jier ferskynt in splinternije 
Xbox, de Xbox Series X. En dat is net it iennige, want Sony soe fan plan wêze 
om yn dyselde perioade ek de Playstation 5 út te bringen. Twa splinternije 
consoles yn oantocht dus. De Xbox Series X soe twa kear sa krêftich wurde as 
syn foargonger de Xbox One X. Dat betsjut dat de games der noch moaier útsjen 
sille. Fan de nije Playstation 5 is op dit momint noch net safolle bekend. 

Snelle makket yndruk mei Smoorverliefd Snelle makket yndruk mei Smoorverliefd 
Do hast it grif al heard: it nûmer Smoorverliefd fan Snelle. Fuort nei de 
lansearring wie it al in grutte hit. De rapper brocht it út om bern te 
warskôgjen foar appen op ’e fyts. It ferske giet oer in jonge dy’t oanriden 
wurdt wylst er mei in famke oan it appen is. Om ynspiraasje op te dwaan foar 
de sjongtekst, prate Snelle mei seis jongeren. Sy hiene alle seis in ûngelok hân 
troch telefoangebrûk yn it ferkear. Snelle: ‘Door hun verhalen besefte ik dat 
dit echt een probleem is.’ Appe op ’e fyts is sûnt 1 july 2019 offisjeel ferbean. 
Ast it dochst, kinst in boete krije fan 95 euro. 

Nij album Lady GagaNij album Lady Gaga
It lêste album fan Lady Gaga ferskynde alwer fjouwer jier lyn. Heech tiid foar 
nije muzyk. Dêr hat de Queen of Pop foar soarge, want healwei april komt se 
mei in nij album. Op Twitter fertelde se al dat de plaat Chromatica hjit. 
Hoewol’t wy de lêste tiid wat minder hearden fan de sjongeres, hat se net 
hielendal stil sitten. Se wie ommers as aktrise te sjen yn de film A Star is 
Born. Foar de soundtrack fan dy film, it duet Shallow mei Bradley Cooper, 
wûn se in Oscar. No is se dus werom mei har bekende pop- en dance-lûd. Har 
single Stupid Love hat in superrare fideoclip, filme mei iPhones, wêryn’t Lady 
Gaga te sjen is yn bizarre outfits. Sa kenne wy dy wer, frou Gaga! 

Gadgets om te bewegen yn ’e klasseGadgets om te bewegen yn ’e klasse
Bewegend leare wurdt hieltyd belangriker yn ’e klasse. Guon 
skoallen dogge it al. Se meitsje bygelyks taalopdrachten wylst se 
oan it bewegen binne. Aktiviteit fersterket dyn harsenaktiviteit. 
Asto beweechst, kinst dus noch better leare. Der binne alderhande 
gadgets dy’t helpe kinne by it bewegend learen. Wat tinkst fan in 
soarte fan Twisterskerm op ’e grûn dêr’tst rekkensommen op meitsje 
kinst? Of taalgames op in rinnende bân? Wat foar dyn skoalle? 

Film rêdingsaksje Taisk fuotbalteam Film rêdingsaksje Taisk fuotbalteam 
Witst it noch? Yn 2018 siet der in fuotbalteam fêst yn in grot op Tailân. 
Nei in spektakulêre rêdingsaksje waarden de jonges befrijd. Universal 
Pictures is fan plan om in film te meitsjen oer de rêdingsaksje, dy’t twa 
wiken duorre. De film sil makke wurde troch superbetûfte filmmakkers. 
Wes Tooke sil it senario útwurkje en Jimmy Chin en Chai Vasarhelyi sille 
de film regissearje. Sy wûnen yn 2019 noch in Oscar foar de dokumintêre 
Free Solo. De film oer it Taiske fuotbalteam hat noch gjin namme. 


