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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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YNHâldYNHâld Leuke LinKk-lêzer,
Strjitten leech, winkels ticht, skoallen sletten, famylje en freonen op 
ôfstân. Us hûs wie ús wrâld. Wat in nuvere gewaarwurding. Op it momint 
dat ik dit typ, komt der stadichoan in ein oan. Hielendal yn karantêne 
sieten wy net fansels. Wy mochten wol nei de winkel of nei bûten, mar der 

wie gjin skoalle, wurk, hobby of feestje om hinne te gean, gjin 
bus of trein dy’t helle wurde moast. Wy wiene noch krekt net yn 
lockdown, mar wol yn slow down. 
Want it koroanafirus hat yn koarte tiid foarelkoar krigen wat 
wittenskippers en in protte gewoane minsken al hiel lang wolle: 
minder reizgje, minder fersmoargje en minder produsearje. En 
dat is goed foar ús ierde. Lit ik as earste stelle dat it net leuk 
is wat der bart. It firus docht in soad minsken sear: de siken, 
de neibesteanden, de minsken dy’t harren baan of bedriuw 

ferlieze. Mar dizze ramp lit ek sjen dat it mooglik is om ús libbensstyl oan 
te passen. Wat fynsto, is dat posityf? 

De media oerlade ús mei nijs oer koroana en ek yn dizze nije LinKk fynst 
in pear artikels mei dat ûnderwerp. Mar der is mear. It tema fan dizze 
LinKk is Skoalle en Kieze. Learlingen fan De Saad yn Damwâld hearden 
yn de koroanakrisis dat harren skoalle nei de simmerfakânsje ticht giet. 
Sy moasten dus in nije skoalle kieze. Hoe’t dat is? Lês it artikel op side 
16. Johanna Brinkman wurket as sjoernalist en presintatrise by Omrop 
Fryslân. Yn it ynterview op side 4 fertelt se oer har eigen middelbere 
skoaltiid en jout se handige skoaltips! 

Dit is alwer it lêste tydskrift fan dit skoaljier. Kinsto LinKk net misse yn ’e 
simmerfakânsje? Folgje ús online fia @linkkmagazine. Alfêst in machtige 
fakânsje tawinske! En tink derom: hâld ôfstân en... slow down?

Hoi! 
Marrit de Schiffart

Populêrste boerdspullen
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1.  Ticket to Ride

2.  Code Names

3.  Pandemic

Wy sitte thús en dus gripe wy massaal nei de 

spultsjes. Wat binne de trije populêrste 

boerdspullen fan dit momint? 

Minder 

te dwaan 

mear te 

dreamen

Ynhâld en LinKke Saken
Koarte nijtsjes

Doch! it sa
Skoaltips fan presintatrise Johanna

Echt wier
In hiele toer

Libje yn koroana-karantêne
Ynterview mei Berber Postma

Koart ferhaal
Karoanaflirt

Wûnderlik Fryslân
Sturt fûn? Gotcha!

Sportportret
Minygolfer Tim

LinKke Siden
Nijs oer de stjerren 

Wat as dyn skoalle tichtgiet?
Ferry en Sofia moatte nei in oare skoalle

SA2020
De nijste gadgets en hypes

Poëzy 
Elizabeth

F-terside
Oer games, ynternet en tech

folgje LinKk magazine online

Swimbroeken mei de Fryske flagge sjochst 

alle simmers foarbykommen. Mar witsto 

dat der ek bikiny’s mei dit moaie dessin 

binne? Der binne sels twa modellen om út 

te kiezen. Wolsto it imago fan Frysk famke 

útdrage dizze simmer? Keapje dan dizze 

kekke swimoutfit! Te keap fia 

fryskekadoos.nl. 

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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Fryske 
beachlook It boerdspul Pandemic 

wurdt op dit stuit in 
megasoad ferkocht. 
Pandemic giet oer in 
pandemy, sa as koroana. 

Foar de koroanakrisis wie 

it al populêr, mar no’t wy 

sels ek echt yn in 
pandemy sitte, is it al 
hielendal net mear oan te 

slepen. Logysk, it spul is 

superaktueel, mar ek 
leuk om te spyljen. 
 
As spiler bisto lid fan in 

eliteteam dat stride 
moat tsjin fjouwer 

deadlike ynfeksjesykten. It team reizget de hiele wrâld 

oer om de ynfeksjes yn te damjen. Jim moatte ek kennis 

opdwaan om medisinen te ûntwikkeljen. Hoe liket it, 

kinsto it minskdom rêde? 

 
Pandemic is foar 8+ jier, kin spile wurde mei 2 oant 4 

spilers en duorret sa’n 45 minuten. 

Pandemic

TOPTOP  33
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Tekst: Froukje Sijtsm
a

Fynsto it spannend 

om foar de klasse in 

presintaasje te jaan? 

Of superlestich om mei 

dyn klassegenoaten in 

diskusje oan te gean? 

Hartstikke logysk, mar 

gjin soargen. Johanna 

helpt dy der gewoan by! 

Hasto de filmkes fan ‘Doch! it sa’ al sjoen? Miskien 
yn Searje 36 of oars op YouTube? Yn dy filmkes jout 
presintatrise Johanna Brinkman fan Omrop Fryslân 
handige skoaltips. Bygelyks hoe’tst it bêste in artikel 
skriuwe kinst, in boekresinsje opboust of sels in filmskript 
skriuwst. It is alwer in skoftke lyn dat Johanna sels op de 
middelbere skoalle siet, mar se hat der hiele leuke ferhalen 
oer. ‘Meitsje der gewoan in feestje fan,’ is har boadskip. En 
leaust it miskien net, mar Johanna fûn it sels eartiids hiel 
spannend om yn ’e belangstelling te stean.

Tip 1 

Sykje in boeiend ûnderwerp 
Yn de filmkes fan ‘Doch! it sa’ sjochst in entûsjaste 
Johanna dy’t in soad laket en wille hat. Dat is ek presys wat 
se meijaan wol. As ferslachjouwer en dokumintêremakker 
by Omrop Frylân komt Johanna alle dagen op ferskillende 
plakken yn kontakt mei ferskillende minsken. ‘Ik wit jûns 
faak noch net wat ik de oare deis dwaan sil, mar myn 
wurk is fantastysk. Sa soesto ek nei dyn skoalopdrachten 
sjen kinne. Ast in presintaasje jaan moatst, kies dan in 
ûnderwerp dêr’tst noch net safolle fan ôf witst, mar wat 
dy wol fassinearret en boeit.’ Sels is Johanna hielendal gek 
fan hynders, mar oer dat bist hat se noait in presintaasje 
jûn. ‘Mar wol oer it fûgelbekdier en dat wie hartstikke 
nijsgjirrich. Net allinnich foar my, mar ek foar myn 
klassegenoatsjes. Sykje in orizjineel ûnderwerp dêr’t in 
oar noait mei komme soe. Dat is leuk foar dysels, mar ek 
foar de klasse.’

Tip 2 

Ferdjipje dy yn it ûnderwerp
Oftst no in eksposysje makkest of dy tariedst op in 
fel debat, it is altyd belangryk datst witst wêr’tst oer 
praatst. ‘Foar in skoalopdracht haw ik my ris ferdjippe yn 
bollefjochterij (stierenvechten). Hoe mear ik der oer lies 
en seach, hoe mear ik der oer te witten kaam. Bytsje by 
bytsje waard ik ekspert op it gebiet fan bollefjochterij. Ik 
waard der sels striidber fan. Hoe moai is it ast al dy nije 
kennis mei emoasje en oertsjûging oerbringe kinst op dyn 
klassegenoatsjes?’

Tip 3 

Besykje ris in oare foarm
Ast in presintaasje joust, wolst fansels in goed sifer helje. 
Mar it is noch folle leuker ast der ek in hiele leuke tiid 
fan makkest. ‘Doar te boartsjen mei de foarm,’ fertelt 
Johanna. ‘Op de basisskoalle hie ik mei myn freondintsje 
in eigen tydskrift: dat gie fansels oer hynders’, laket se. 
‘We makken sels de tekeningen fan de hynders, printen 
it yn kleur en ferkochten it oan beppe en de skoalmaster. 
Mei de sinten dy’t we fertsjinnen, makken we wer in nij 
magazine.’ Op de middelbere skoalle siet Johanna yn de 
redaksje fan de skoalkrante. ‘Mei foto’s makke ik leuke 
fotostrips. Ik hie dat noch noait earder dien, mar it 
makket it just hiel spannend ast eksperimintearrest mei 
de foarm.’

Tip 4

 Daach dysels út: lear nije dingen
De heit fan Johanna hie thús in moaie kamera lizzen. ‘It 
duorre net lang foar’t ik dy yn myn behear hie,’ fertelt 
Johanna laitsjend. ‘Op fakânsjes makke ik altyd filmkes. 
Dy montearre ik dan thús op ’e kompjûter. Ek skreau ik 
allegearre gekke skripts en mei myn broer en heit en mem 
wurke ik dy skripts út. Ik tocht doe wolris: as ik hjir myn 
wurk fan meitsje kinne soe, dat soe dochs fantastysk 
wêze? Daach dysels dus ris út om nije dingen te learen, 
want soms blykst der hiel goed yn te wêzen en wurdt it 
letter sels dyn berop.’

Doch! it sa: Tutorials yn it Frysk
Hoe skriuwst in goed artikel? In presintaasje jaan, hoe dochst dat? Wat binne goede tips by it skriuwen fan 
in gedicht? Hoe fierst in goede diskusje? Soksoarte fragen komme op skoalle in protte foarby. Om dêrmei 
te helpen binne de filmkes Doch! it sa makke. Johanna jout tips en oanwizingen oer acht ûnderwerpen.
Superhandich om te brûken yn ’e les! Jim fine de filmkes yn Searje 36, op www.tsjil.omropfryslan.nl of yn 
de Omrop Fryslân Tsjil app. 
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DOCH! IT SA
SKOALTIPS FAN

 PRESINTATRISE 

JOHANNA



Libje yn koroana-karantêne
‘Echt wier’‘Echt wier’‘Echt wier’‘Echt wier’

In hiele toer 

Tekst: Tialda H
oogeveen

De rein kaam mei bakken út ’e himel en 

it wie wetterkâld. Maaike strúnde oer de 

fierhinne ferlitten merk fan Dokkum. 

In soad hannelers wiene fuortbleaun 

no’t it sa ûnrêstich wie tusken de 

katolike Spanjerts en de protestantske 

Geuzen. De pear Spaanske soldaten dy’t 

achterbleaun wiene op befel fan harren 

haadman Caspar de Robles moasten de 

rêst beweitsje yn de stêd, ûnderwilens 

besochten se it lêste bytsje iten fan 

de boeren te stellen. De lêste dy’t dêr 

wat fan sein hie hong no libbenleas 

op it skavot. Maaike har hân knypte 

fûl yn it houten krúske om har nekke 

doe’t sy him foarbyrûn. Krekt op dat 

stuit kaam der in jongfeint troch de 

poarte, hy wie oerdwealsk en swaaide 

mâl mei de earms. ‘De Geuzen komme 

deroan, doch de poarten ticht!’ raasde 

er. ‘Van Scheltema en in kloft boeren 

mei heafoarken.’ De soldaten laken de 

jonge út: ‘Haha, dy komme fêst om ús 

bûter en tsiis te bringen!’ De jonge hie 

de triennen yn ’e eagen. ‘Lústerje no 

man!’ Hy stampfuotte mei de drekkige 

klompen op de stiennen om. De soldaten 

laken noch lûder. Doe klonk der ynienen 

in knal; de Ealsumerpoarte gie de loft 

yn. Yn ’e fierte klonken lûde gjalpen. Net 

ien lake mear, de soldaten wiene sa wyt 

as in lyk.

De stêd dy’t earst sa rêstich west hie, wie 

no ien grutte gaos. Der klonken knallen 

en hjir en dêr sloegen flammen út 

huzen. Yn in flits skeat it troch Maaike 

har holle: ‘God is by dy bern, gau nei de 

tsjerke!’ Sa hurd as har fuotten woene, 

draafde se nei de grutte stiennen tsjerke 

ta mei syn geweldige geve toer. De swiere 

tsjerkedoar gie al tichter en tichter. 

Krekt foar’t er yn it slot foel koe Maaike 

troch de lêste kier nei binnen dûke. 

In lyts ploechje minsken stie foar har 

noas, in man mei in rûch bosk hier hie 

in grut gewear beet. ‘Allinne yn ’e toer 

is it feilich. Derhinne, no!’ Syn wurden 

wiene noch net weistoarn of de earste 

stien kinkele troch in ryk fersierd glês 

yn lead rút. Wêr’t it kopke fan it berntsje 

Jezus sitten hie, siet no in gapjend gat.

It tuorke wie in lytse fjouwerkante romte 

mei sicht oer de hiele stêd. Maaike seach 

út ien fan de ruten en har mûle foel iepen 

fan fernuvering. Dêrûnder wie it Sodom 

en Gomorra. Katolyk of protestantsk, it 

makke neat mear út, gjinien wie mear 

feilich. Oeral woekere it geweld en lei 

de dea op ’e loer. Mei grutte kanonnen 

en hjitte fjurren besocht men it groepke 

yn de toer ta oerjefte te twingen en om 

te bringen, mar harren leauwen wie 

sterker en troch gewoan binnen te sitten 

oerlibben se de grouwélichheden om har 

hinne.

Tekst: A
ant Jelle Soepboer
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Jongerein en covid-19
Jongerein wurdt net slim troffen troch it firus. Dat wol 
sizze: der ha net in protte bern siik west en sy dy’t 
wol COVID-19 hân hawwe, hawwe net in soad 
klachten. Wol hawwe in protte bern te krijen 
mei famyljeleden dy’t siik binne, lykas in 
heit of mem. Yn dy situaasje meie sy – neist 
de iensumens en ferfeling dy’t sy fiele - twa 
wike lang sels ek net nei bûten ta. 

Libje yn koroana-karantêne
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Sa sjochst mar wer dat somtiden 

binnen bliuwe de bêste beskerming 

wêze kin. Dat sjogge en seagen wy no 

mei de koroanakrisis ek! It wie dus 

in goed advys: bliuw rêstich en bliuw 

binnen. Ek al wie dat in hiele toer!

Berber Postma (12) is brêgeklasser op csg 

Bogerman yn Snits. Se docht havo-vwo 

technasium. De ‘yntelliginte lockdown’ 

fynt se mar saai en se is dan ek bliid dat 

skoalle wer hieltyd mear begjint.

Wat wie dyn earste reaksje doe’tst heardest 
dat de skoallen de doarren slute soene?
‘Ik fûn it earst wol leuk, mar ik kaam der al gau achter dat 
it hielendal net sa leuk is om nerges mear nei ta te gean.’

Hoe fynst it om thúsûnderwiis te krijen?
‘Echt les is leuker as online les. Dat lêste is saai. Grut 
foardiel fan online les is dat ik der net sa betiid út 
hoech en net alle dagen nei Snits hoech te fytsen. Op de 
koroanadagen ha wy alle dagen itselde roaster, mar de 
lessen duorje mar 20 minuten. Wy krije les fia Microsoft 
Teams, dat is wol maklik. De lesdei einiget bêst wol betiid, 
middeis meitsje ik dan myn húswurk. Ik rin troch dizze 
hiele situaasje wol achter mei guon fakken trochdat 
leararen it húswurk no net kontrolearje. Mar op dit 
stuit moatte wy dingen ynleverje, dan kinst ek net mear 
achterrinne.’

Sjochst dyn freonen noch wol?
‘Ik sjoch hast gjinien mear. Ik mis myn freonen wol, 

se wenje hjir net yn it doarp dus ik kin der net sa eefkes 
hinne. Op ien freondinne nei, sy wennet yn ’e buert en by 
har op ’e pleats ride wy op har pony. De oare freonen sjoch 
ik net. Wy fideobelje wol mei-elkoar, mar dat is saaier as 
inoar echt sjen.’

Hoe bliuwst op ’e hichte fan it koroana-nijs?
‘Meastal sjoch ik wol nei de parsekonferinsjes, soms sjoch 
ik nei it nijs en fia freonen krij ik nijs tastjoerd yn de app 
of fia Instagram of sa.’

Sitst ek op in sport of muzykles? 
‘Sport net mear, mar ik sit wol op saksofoanles. De earste 
wiken foel ek dat fuort… Mar no meie wy gelokkich wer 
nei de muzykskoalle en ride myn âlders my wer alle wiken 
nei de les. Dêr bin ik bliid mei! En fierder game ik yn myn 
frije tiid.’

Hâlde jimme it noch wat út mei-inoar?
‘Ja, dat giet wol goed. Us mem is mear thús fan it wurk no, 
mar ús heit wurket likefolle. En myn broer is, lykas my, de 
hiele dei thús.’

Wat hasto it measte mist yn 
dizze gekke wiken?
‘Skoalle, myn freonen, de struktuer. Ik bin bliid dat ik wer 
nei skoalle mei!’ 



Koroanaflirt
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Koart ferhaalKoart ferhaalKoart ferhaalKoart ferhaal
Tekst: B

erber Spliethoff

‘Huh? Bisto der no al ôf, Jorrit?’ freget heit ferheard. 

‘Hast dy fersind yn de dei?’ 

Jorrit seit neat mar docht krekt oft er oan it 

WhatsAppen is. Hy wit wier wol dat it sneon is. 

Hy hat mei sin de wekker betiid set. No, mei it 

koroanafirus, docht heit alle  sneontemoarns 

om acht oere de boadskippen om’t der dan noch 

net sa’n protte minsken yn ’e winkel binne. Heit 

set syn kopke kofje op ’e tafel en giet sitten. 

‘Heit, ik tocht, no’t ik dochs sa betiid wekker bin 

kin ik heit wol eefkes helpe mei de boadskippen.’ 

Jorrit besiket it sa gewoan mooglik te sizzen. 

Heit ferslokt him yn ’e kofje. ‘Wat krije we no 

Jorrit, fielsto dy net hielendal lekker?’

Jorrit lûkt oan ’e skouders. ‘Och, no ja. Ik tocht, ik 

ha dochs neat te dwaan,’ seit er. 

Heit sjocht him oan en lûkt de wynbrauwen op. 

‘O, no, dat is aardich fan dy Jorrit, mar we meie 

spitigernôch net tegearre yn ’e supermerk, dus dat 

wurdt him net.’ Heit bûcht him oer de krante. 

‘Witst wat heit, oars gean ik wol,’ seit Jorrit. ‘As heit 

my it listje jout, dan komt it hielendal goed. Dan 

kin heit eefkes rêstich de krante lêze.’ Jorrit sjocht 

heit hoopfol oan.

Eefkes letter rint Jorrit mei in briefke yn ’e hân nei 

de super. Heit tocht op syn minst dat hy gek wie. 

Hy hie him sels noch dúdlike ynstruksjes jûn. Pff 

krekt oft er in lyts bern is. Hy wit wier wol wat de 

koroanaregels binne en hoe’t er boadskipje moat.

 
It is noch gjin acht oere. Jorrit moat wachtsje oant 

de doarren iepen geane. Dan krijt hy in skjin karke. 

Hy triuwt it karke troch de winkel en parkearret it 

njonken de blikken sop. Hy slofket, sa ûnopfallend 

mooglik, nei de kassa. 

Se sit der! Yes!! Se hat noch gjin klanten. Hy wit net 

folle fan har mar op har badge stiet dat se Mirjam hjit 

en se is it moaiste famke dat er ken. Troch dy stomme 

koroana hat er har al in skoftke net mear sjoen om’t er fan 

syn heit en mem net mear nei de winkel mei om sjips en kola. 

O nee, se sjocht syn kant op. Gau dûkt er efter it skap mei 

oanbiedingen. Betiid boadskipje is dochs net sa’n geweldich 

plan. Dan liket it krekt oft er hjir spesjaal foar har is. Dan earst 

mar de dingen fan it listje byelkoar sykje. Jorrit rint werom nei it 

karke en besjocht it listje. It is in hiel soad. Dat wurdt aansten noch in 

hiele sjou nei hûs ta.

In tweintich minuten letter is it al aardich drok yn ’e super. Jorrit triuwt de folle 

wein nei Mirjam har kassa en slút oan yn ’e rige. 

‘Kinsto net lêze?’ 
In eintsje by Jorrit wei stiet in man mei in snor. De man gebeart lilk nei 

it boerd boppe de holle fan Jorrit. 

‘Do moatst ôfstân hâlde! Der meie net mear as trije minsken yn ’e 

rige stean. Gean do mar nei dy oare kassa.’ 

De man raast suver. Jorrit krijt in reade holle. De man set 

him foar gek, mar Jorrit wol net nei in oare kassa. 

‘No, wêr wachtest op? Ik praat dochs gjin Sineesk?’ ropt 

de man. 
Jorrit wit net hoe’t er it hat. Wat soe it stoer wêze as 

er no lûdop sei dat er graach by dit moaie famke 

ôfrekkenje wol. Mar dat doart er net. 

‘Wat is hjir te rêden?’ De manager fan de 

supermerk komt der by te stean. 

‘Dizze jonge hâldt him net oan de regels en 

bringt ús allegearre yn gefaar. Ik nim oan 

dat jo hjir daliks wat oan dogge,’ seit de 

man.
‘Rêstich mar menear. Ik tink dat dizze 

jongeman no gewoan by de oare rige 

oanslút?’ seit de manager. Hy sjocht 

Jorrit freegjend oan. 

Jorrit knikt en triuwt syn wein nei de 

oare rige. Wêrom moat dy snorremans 

it no foar him bedjerre? Hy sjocht 

nei de oare kassa. Mirjam sjocht net 

nei him en giet rêstich troch mei har 

wurk. Hy moat wat betinke! Jorrit leit 

de boadskippen op ’e bân, rekkenet ôf, 

troppet alle boadskippen yn ’e tassen 

en rint fuort. 

As er by har kassa lâns rint, docht 

er krekt oft er stroffelet. In hiel soad 

boadskippen rôlje oer de flier. Elkenien 

sjocht nei him. Mirjam ek. Se fljocht 

oerein en komt op him ta. ‘Giet it goed mei 

dy?’ freget se. 

Jorrit glimket ferlegen nei har. ‘Ja hear, ik 

stroffele  allinne. Fierder is alles okee. Ik hjit 

trouwens Jorrit.’

‘En dit is ús kasjêre dy’t ús klant no daliks helpt 

mei oprêden. En tink derom, ôfstân hâlde!’ seit de 

manager. ‘En wolsto dêrnei sa freonlik wêze om sa 

gau mooglik de winkel te ferlitten? Hast no foar genôch 

opskuor soarge.’

Jorrit is wer thús. Heit is drok dwaande mei it opromjen fan de 

boadskippen. 

‘Wat is dit foar briefke?’ Heit fisket in briefke út ’e tas en sjocht der 

nei. ‘Fan iene Mirjam?’ seit er.
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Sturt fûn? Gotcha! 
De measte hagedissen lizze aaien, mar dit is in 
saneamde ‘levendbarende’ hagedis. Yn waarme 
súdlike gebieten kinsto folle mear hagedissen 
tsjinkomme, mar dizze sjochst ek yn Nederlân. 
Hy hat him oanpast oan ús koelere klimaat troch 
al yn it liif ûntwikkele jongen te krijen. Fandêr 
syn namme dus! 
Witsto dat hagedissen harren sturt ôfsmite om 
fijannen te ferrifeljen? Sa kin hy flechtsje en 
bliuwt de fijân mei allinne in sturt achter. Gotcha! 
Dizze hagedis hat syn sturt gelokkich noch. Sjoch 
foar mear leuke bisteweetsjes op #itfryskegea. 

Wûnderlik FryslânWûnderlik FryslânWûnderlik FryslânWûnderlik Fryslân



 

‘Minigolf is echt wel anders dan midgetgolf,’ vindt 
Tim. ‘Het is uitdagender én je moet durven om risi-
co’s te nemen.’ Tim hat de sport leard fan syn heit 
Henk. As lyts jonkje gie er sa no en dan mei syn 
heit mei nei de baan. Tim: ‘Zo ben ik de sport zelf 
ook gaan doen. Het is lekker in de buitenlucht 
en de spanning en het juichen geven je 
adrenaline en maken het leuk om ermee 
door te gaan. Het is elke keer opnieuw een 
uitdaging om jezelf te verbeteren.’

   Hindernissen yn ’e 
achtertún
Doe’t Tim troch de koroanamaatregels 
net op de Minigolfbaan yn 
Appelskea traine koe, kaam er 
foar in nije útdaging te stean. 
Hoe koe hy dochs oefenjen 
bliuwe? ‘Ik ben samen met 
mijn vader hindernissen 
voor in de achtertuin gaan 
maken. De moeilijkste 
hindernissen maakte 
mijn pake. Ik ben zelf 
niet heel handig, 
dus dan gaf ik op 
anderhalve meter 

afstand aanwijzingen. Ik bedacht het en 
mijn pake maakte het.’

Undertusken hat Tim al fyf-
tjin hindernissen klear. 

‘Het is de bedoeling dat 
het er achttien worden. 
Een wedstrijd bestaat 
namelijk ook uit achttien 

hindernissen.’ 
Krekt as by midgetgolf moat 

de bal yn sa min mooglik 
slaggen yn ’e hole slein wurde. 

De spiler mei it minst oantal 
slaggen is de winner. 

 In wrâld oan ballen
As wy by in famylje-útstapke oan it 

midgetgolfen binne, krije wy allegearre ien 
bal en in stick. Mar Tim brûkt by minygolf in hiel 

soad ferskillende baltsjes. ‘Er zijn kleine, medium en 
grote. Verder zit er verschil in het gewicht, de hardheid 

en de spronghoogte. Het is de kunst om voor elke 
baan het goede balletje te kiezen. Je bent ook erg 
afhankelijk van de temperatuur. Bij 30 graden 
springt de bal veel hoger en is de bal zachter dan 
bij 5 graden. Dan kies je dus voor een iets hardere 
bal die minder hoog stuitert.’

 Acht oeren op ’e baan
Underfining is 

belangryk 

by 
dizze 

sport en dêrom oefenet 
Tim gewoanlik regelmjittich 

op de minygolfbaan. ‘Ik ben er 
bijna elke woensdagmiddag, als 

het niet regent. Als het wel regent 
kan er niet gespeeld worden. Verder 

speel ik op zaterdag en zondag en ook wel 
eens op vrijdagmiddag.’ Tim docht ek oan 

hurdrinnen, dat is foar de kondysje. Hy traint 
twa kear yn ’e wike by LSV Invictus yn Appelskea, 

want een minygolfwedstriid is bêst wol swier. Soms stiet 
er wol acht oant tsien oeren op ’e baan. Tim spilet haadklasse. 
Dy is lanlik, dus hy reizget hiel Nederlân troch foar de 

wedstriden. ‘We vertrekken op zaterdag om te trainen en op 
zondag spelen we de wedstrijd. Een team bestaat uit 7 spelers, 
maar je begint de wedstrijd met 6 spelers. De 7e speler speelt 
wel mee, maar zijn scores tellen alleen mee als hij ingewisseld 
wordt voor een van de 6 beginspelers. Dat wordt bepaald door 
de teamleider.’

Tim is in echte teamspiler. Hy hat ek in oantal jierren yn 
in fuotbalteam spile as keeper. Trochdat hy yn it wykein ek 
minygolve, moast er kieze. ‘Het is niet fijn om telkens te 
moeten zeggen dat je niet mee kan doen, vandaar dat ik niet 
meer voetbal.’ 

Tim syn ultime doel is om de Europa Cup te winnen. It 
winnende team fan de haadklasse mei dêroan meidwaan. 
‘Zweden en Duitsland zijn de beste landen. Het lijkt me 
fantastisch om mee te doen aan de Duitse competitie, de 
Bundesliga, en dan op die manier de Europa Cup te winnen.’ 

 WK ôfsein
Dêrneist wol Tim fansels ek graach yndividueel op in poadium 
stean. Ferline jier waard hy al twa kear Nederlânsk kampioen. 
‘In de categorie jeugd tot en met 19 jaar heb ik het NK combi, 
dat is een combinatie van de korte en een van de lange banen, 
en het NK variabel gewonnen. Een podiumplaats op een EK 
of WK zou natuurlijk ook leuk zijn.’ Foar sa’n ynternasjonaal 
kampioenskip hat Tim al yn Letlân en Tsjechië west. ‘Onze 
zomervakantie wordt daarop aangepast.’ Dit jier soe Tim 
meidwaan oan it WK yn Dútslân, mar dat waard ôfsein en 
ferpleatst nei takom jier. 

 Gouden tip
Heit Henk hat Tim troch de jierren hinne al hiel wat tips jûn. 
Wat wie no de gouden tip? ‘Mijn vader zegt altijd ‘speel baan 

voor baan’. Daarmee bedoelt hij dat je gewoon bezig 
moet zijn met de baan waar je staat. Niet na 

de eerste ronde al op het scorebord kijken 
om te zien hoe je ervoor staat. Je moet 
gewoon altijd je best doen en dan zie je 
later wel wat het waard is.’

Tim sit yn Havo 3 fan it Stellingwerf 
College yn Easterwâlde en krijt 
as it nedich is frij foar syn sport. 

Klassegenoaten witte wol dat hy oan 
minygolf docht, mar wat se der presys fan 

fine wit Tim net. ‘Er is niet zoveel aandacht voor deze sport. 
Dat vind ik wel jammer, want het is ook voor jongeren 
een hele leuke wedstrijdsport.’ Yn Fryslân binne der neist 
de baan yn Appelskea ek wedstriidbanen yn Drachten en 
Ljouwert. Wat foar dy?

Minygolfer Tim 
Wês ris earlik, witsto dat der in wedstriidfoarm fan midgetgolf bestiet? Nee? No, 

dy is der wol. It hjit minygolf en Tim de Boer (15) út Easterwâlde is in fanatyk spiler. 

Troch it koroanafirus koe hy net nei it WK, dochs bleau er trainen: 

op in eigenmakke golfbaan yn ’e tún! 
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Handige websiden oer minygolf: 

www.midgetgolfpark.nl en 

www.minigolfappelscha.nl. 



Cara en Ashley útinoar 
Cara Delevingne en Ashley Benson binne útinoar. Se soene nei twa jier in ein 
makke ha oan harren relaasje. It topmodel en de Pretty Little Liars-aktrise 
waarden yn 2018 in steltsje. Yn augustus foarich jier giene geroften dat de twa 
yn Las Vegas mei-inoar troud wêze soene. By de brulloft wiene in soad stjerren 
oanwêzich. Wêrom’t se de relaasje beëinige ha, ha de twa net bekend makke.

Heity Rupert Grint 
En dan noch wat mear Harry Potter- én poppenijs. Akteur Rupert Grint, dy’t Ron Wemel spilet yn de Harry 
Potter-films, is heit wurden! Hy en syn freondinne Georgia Groome, ek aktrise, binne âlden fan in famke 
wurden. It stel hat it nijs offisjeel oankundige. Rupert is dêrmei de earste fan de trije Harry 
Potter-haadpersonaazjes dy’t in poppe krigen hat. Hy en Georgia binne al sûnt 2011 tegearre en 
hâlde harren relaasje hiel privee. De namme fan de poppe is dêrom noch net bekend. Lokwinske!

Nikkie krijt har eigen tv-searje 
De wrâldferneamde Nederlânske YouTuber NikkieTutorials krijt har eigen tv-show. Nikkie de 
Jager, dat is har echte namme, sil in programma presintearje dat folslein oer make-up giet. It hjit 
fan Make-up Cup en yn it programma wurde de bêste make-up- of grime-artysten fan Nederlân 

byinoar set. Beautygoeroe Nikkie sil harren begeliede yn it programma wylst se tegearre 
de striid oangeane foar de cup. We moatte noch wol eefkes op de show wachtsje, want de 
earste útstjoerdatum is noch net bekend.

Harry Potter 
audioboek 
Bisto net sa’n lêzer, mar fynsto de Harry Potter 
films wol hielendal fantastysk? Om’t elkenien 
binnen siet fanwegen de koroanamaatregels hie 
Harry Potter-skriuwster J.K. Rowling it idee om 
it earste diel yn de fantasyrige, Harry Potter 
en de Steen der Wijzen, beskikber te meitsjen 
as audioboek, ynsprutsen troch ferneamde 
persoanen. It earste haadstik waard ynsprutsen 
troch Daniel Radcliffe (hy spilet Harry yn de 
films). It audioboek is te beharkjen op Spotify. 
In superspannend boek én goed foar dyn Ingelsk! 

Gigi & Zayn wurde heit en mem 
Der giene al in skoftke geroften, mar no hawwe se it nijs sels befêstige: Gigi 
Hadid en Zayn Malik ferwachtsje harren earste berntsje! It model en de sjonger 
hawwe al jierren in knipperljochtrelaasje, mar dy liket no dus wol hiel serieus 
te wurden. In ûnbekend persoan hie it grutte nijs al ferklapt. Dat fûnen Gigi en 
Zay tige spitich, mar se binne foaral bliid dat it nijs no bekend is. Wat tinksto? 
Wurdt it in jonkje of in famke?

In ferfolch op Twilight 
Wiesto hielendal gek op de Twilight-rige en fûnst it ek sa spitich dat it ferhaal ophold? Goed 
nijs! Nei hiel wat jierren komt der in nij boek! Skriuwster Stephenie Meyer hat einliks in nij 
boek oankundige! It wurdt in ekstra spesjale útjefte, om’t it ferhaal no skreaun is út it eachpunt 
fan Edward Cullen wei. It boek hjit fan Midnight Sun en sil fan 4 augustus ôf te krijen wêze. Oft 
it boek ek ferfilme wurdt, is net bekend. Draafsto yn augustus fuort nei de winkel ta?

Linkke sidenLinkke sidenLinkke Linkke siden
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Seagen jim it 
oankommen? 

Ferry: Nee, echt net. Wy krigen ynienen 
in mail, net ien wist derfan. 

Sofia: Dy mail kaam út it neat. It wie 
ek wol in nuver momint, want troch it 
koaroanafirus sieten wy thús. 

Wêrom giet de 
skoalle ticht?

Ferry: Der binne te min oanmel-
dingen foar takom skoaljier.

Sofia: De skoalle wie te lyts om 
selsstannich te bliuwen, dêrom soene 
wy gearwurkje mei Piter Jelles yn 
Dokkum, mar dat giet no ek net troch. 

Ha jim al in oare 
skoalle fûn en hoe 
ha jim dy útsocht?

Sofia: Ja, ik sil nei it Lauwers College 
yn Kollum. Ik siet yn groep 8 al te 
twifeljen tusken it Lauwers en De 
Saad, mar bin foar De Saad gien omdat 

it in lytsere skoalle is. Boppedat gie myn 
twillingbroer nei it Lauwers College en 
ik fûn it wol fijn om nei in oare skoalle 
ta te gean. No komme wy middeis thús 
mei ferskillende ferhalen en ha we elk 
ús eigen freonen. Ik fyn it net hiel slim 
om nei it Lauwers College te gean, mar 
ik hie myn middelbere skoalkarriêre 
dochs leaver ôfmakke op De Saad. No 
belibje myn broer en ik aansen wer hiele 
dagen itselde en sjogge we inoar wer wat 
te folle.

Ferry: Ik gean ek nei it Lauwers College 
yn Kollum. Yn groep 8 ha ik nei de 
iepen dei west fan it Lauwers College yn 
Bûtenpost, mar dat fûn ik te grut. Ik woe 
graach nei in lytsere skoalle, boppedat 
ha myn âldere broers ek nei De Saad 
west en dat befoel goed. Wy koene yn 
koroanatiid net nei in iepen dei, mar 
wy hawwe wol in rûnlieding krigen. Ik 
ha der in goed gefoel oer. En gelokkich 
geane de measte jonges fan De Saad út 
ús doarp nei deselde skoalle.

Wat sille jim it measte 
misse fan De Saad?

Ferry: Ik sil guon leararen wol misse. En 
De Saad is moai lyts, kenst dêr elkenien. 
Dat sil op Campus Kollum wol oars wêze. 

Sofia: Ik sil myn freondinnen it measte 
misse. De measten by ús út it doarp 
geane nei Kollum ta, mar learlingen 
út Damwâld en omkriten kieze foar 
Dokkum. Dat is my te fier. En it wie 
altyd sa gesellich op De Saad, dat sil ik 
ek misse.

Wat sille jim net misse?

Sofia: Guon leararen sil ik echt net 
misse. Mar oaren fansels wol.
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It kaam as in grutte 

ferrassing: De Saad yn 

Damwâld slút definityf 

de doarren. Net oer in 

skoftsje, mar al nei dit 

skoaljier. Alle learlingen 

moatte dus in oare 

skoalle sykje. Ferry en 

Sofia út Kollumersweach 

sitte yn klas 1c. Wat sille 

se misse (en wat net)?

Te min 
learlingen
De Saad yn Damwâld 
bestiet 100 jier. 
Meastentiids komme der 
elk jier 60 nije learlingen 
by, mar dit jier wiene der 
mar 30 oanmeldingen. 
De skoalle soe dêrmei 
op sa’n 200 learlingen 
komme en dat is te min. 
It ûnderwiis wurdt sa te 
djoer en yn ’e boppebou 
kinne net mear alle fakken 
oanbean wurde. Yn 2018 
en 2019 moasten der ek 
al skoallen slute troch 
te min oanmeldingen. 
Dat wiene it Dockinga 
College yn Ferwert en 
Bogerman yn Wommels. 

De sluting fan De Saad makke in protte los. Learlingen hongen spandoeken op. 

FerryFerry

sofiasofia

Wat as 
dyn skoalle 
tichtgiet?



myn harsens sizze, leave, do kinst gjin noaten lêze
spilest gjin inkeld ynstrumint
hoe’tst it eksamen helje moatst... wy snappe it net
wat moat ien as dó mei muzyk yn it pakket?

tsja, de dingen dy’t se seit binne as lieten foar my
en har ferskining is sljochtwei de moaiste symfony
 
ik tink wol mei myn harsens, mar ik kies... mei it hert!
by muzyk sit ik it hiele jier fijn njonken Elizabeth
 
Arjan Hut

Elizabeth

Listen to

your h
eart

?
?

?
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De betinkers fan Animal Crossing hawwe foar it earst yn acht jier 

in nije edysje fan it spultsje útbrocht. De game is wer hielendal 

populêr no’t elkenien ferplicht binnen sit. Yn Animal Crossing: 

New Horizons wurdst op in ûnbewenne eilân dropt en makkest 

dêr dyn eigen libbensomjouwing. Dêrfoar boust in hûs, makkest 

meubels fan hout en stiennen dy’tst op it eilân fynst, fiskest en 

rjochtest it eilân yn sa asto it wolst. Superferslaavjend! Ien 

neidiel: it spultsje is allinnich te spyljen op de Nintendo Switch. 

Animal Crossing: New Horizons

Hasto dat no ek? Dat dyn wetterflesse altyd krekt net yn ’e skoaltas past? Dan is dit in trend dêr’tsto net oan foarbygean kinst. Dizze wetterflesse hat it formaat fan in A5 notysjeboek, kinst him dus perfekt kwyt tusken dyn skoalboeken en skriften. Hy is tin en kompakt en dochs kin der hast in heale liter wetter yn. Te keap fia The Paper Bunny. 
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Pofmouwen

Mei alle technologyske snufkes 

dy’t der tsjintwurdich binne, 

falle âlderwetske boerdspultsjes 

en puzels wat fuort. Mar no’t 

elkenien mear binnen sitte moat, 

binne lispuzels in populêr 

tiidferdriuw. De bekendste puzels 

binne de wat hystearyske Jan van 

Haasteren-puzels, dêr’t in soad op 

te sjen is en eins alles misgiet. Ek LEGO is wer 

hielendal populêr. De Big Ben, Starwars of technysk 

LEGO. Minsken steane gewoan yn ’e rige om in 

boupakket te keapjen of te hieren. Bisto al oan it 

puzeljen of bouwen slein? 

Puzel/LEGO

Wetterflesse mar dan oars

Lokaal boadskipje

Oan it begjin fan de koroana-útbraak begûn elkenien 

fuortendaalks te hamsterjen. It wie smoardrok by de 

supermerken en guon middels (húskepapier!) wiene 

útferkocht. In soad minsken begûnen dêrtroch 

grutte winkels te mijen en earne oars iten te 

keapjen: by de streekboer! Dêr kinst iten keapje dat 

direkt fan it lân komt. Lekker farsk, gjin fleanferkear 

foar nedich en stipest de lokale ûndernimmer ek 

nochris! Dogge dyn heit en mem dat ek?

Foarich jier om dizze tiid makken se al in lytse comeback, mar dit jier binne se hielendal hot: pofmouwen! Dizze trend út de jierren ’70 makket in revival troch. Pofmouwen silst dan ek oeral op strjitte tsjinkomme. Oftst no kiest foar in blûze, jumpsuit of in lekker waarme trui: de pofmouwe past altyd!
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Fortnite krijt feestmodusFortnite krijt feestmodus
It populêre sjitspul Fortnite krijt in feestmodus, Party Royale. Yn de feestmodus 
wurdt net fochten, spilers kinne der gewoan lekker eefkes mei freonen tsjille. Ek 
kinne se op it ‘boarterseilân’ ferskillende spultjes dwaan. Dit is hoe’t de Party 
Royale modus oankundige wurdt: ‘Welcome to the Party! Leave your weapons 
and mats behind and hang out with friends, play games, perfect your skydive 
and more. The party’s just getting started.’ Fortnite-baas Tim Sweeney sei 

earder al dat Fortnite mear wurde moat as in sjitspul. Hy wol de game útgroeie litte ta in ‘firtueel sosjaal 
universum’ dêr’t spilers mei harren avatars omhingje kinne. ‘Hangjeugd’, mar dan online dus. 

5G komt deroan 5G komt deroan 
Oer in oantal moannen is it safier: dan wurdt 5G offisjeel oer Nederlân útrôle. 
5G moat ús mobyl ynternet noch flugger meitsje. Om 5G te realisearjen, moatte 
der nije stjoermêsten pleatst wurde. Kritisy binne bang dat de strieling fan de 
nije mêsten net goed is foar minsken. Sy besykje de komst fan 5G tsjin te hâlden. 
Guon tsjinstanners dogge dat troch nei de rjochter te gean, oaren dogge dat op 
radikalere wize: sy stekke stjoermêsten yn ’e brân. Oant no ta wiist ûndersyk út 
dat 5G-strieling ûnder de limyt fan de Europeeske Uny bliuwt en dus prima kin. It lestige is dat der noch 
net safolle ûndersyk dien is, tsjinstanners fan 5G fine dat dat earst dien wurde moat. 

Daft Punk komt mei nij nûmerDaft Punk komt mei nij nûmer
Wy hawwe al sân jier neat fan se heard dus it soe goed wêze kinne datsto 
Daft Punk net kenst. Mar no’t se wer mei nije muzyk komme, sil dat grif 
feroarje. Daft Punk stiet nammentlik garant foar sukses. It houseduo út 
Frankryk is no fan doel om de soundtrack foar de Italiaanske film Occhiali 
neri te produsearjen. Dy track wurdt grif wer in enoarme hit, want dizze 
twa artysten hawwe earder al bewiisd dat hast alles wat sy oanreitsje yn 
goud feroaret.

Nije Assassin’s Creed gameNije Assassin’s Creed game
Fan ’t hjerst ferskynt der in nije Assassin’s Creed game. ‘Valhalla’ 
draait om Vikingen. Spilers bestjoere de held Eivor en, krekt lykas yn 
de foarige games, kin dat sawol in man as in frou wêze. Yn de game 
moat der in plak makke wurde dêr’t de Vikingen wenje kinne. De game 
spilet him ôf yn Skandinavië en Grut-Brittannië, dêr’t de Vikingen 
komme om te plonderjen. Krekt lykas yn eardere games hawwe spilers 
in fûgel dy’t helpt om de omjouwing te ferkennen, dit kear is it in raaf. 

Assassin’s Creed Valhalla ferskynt foar de PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X, pc en Google Stadia. 

Opnames Sex Education útsteld Opnames Sex Education útsteld 
Hast it twadde seizoen fan Sex Education al sjoen? En sjochst al 
út nei it tredde seizoen? Dan moatst noch eefkes langer wachtsje, 
want de opnamen waarden útsteld. De opnamen fan seizoen trije 
soene yn maaie begjinne, mar fanwege de lock down yn Grut-
Brittannië koe dat net trochgean. It is noch net bekend wannear’t 
wy wer genietsje kinne fan de leafdesperikels fan Eric, Maeve en 
Otis. De earste twa seizoenen (2019 en 2020) fan de megapopulêre 

Netflix-komedy kamen yn jannewaris út. Wierskynlik wie dat no ek it plan, mar dat sil dus wol net slagje. 


