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Online moetsje wy ek leuke 
minsken. Witsto watfoar 
Nederlânsktalige YouTubers op 
dit momint de measte abonnees 
hawwe? Dizze:
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Ha LinKk-lêzer!
It sit derop. Klear, oer, dien. De fakânsje is foarby. Ien treast: hjir 
is LinKk, it ljocht tusken al dy tsjustere skoalboeken. En LinKk 
is – mar dat hiest fêst al yn ‘e gaten – Frysktalich. 

Do sitst no alwer in pear wiken op skoalle. Dat moat in nuvere 
gewaarwurding wêze nei al dat thússitten. Earst koroana en doe 
de simmerfakânsje. Bist bliid dat it libben wer in bytsje gewoan 
is? No ja, gewoan... bist krekt begûn op in nije skoalle, gewoan 
sil it dus noch net hielendal wêze. En dan fuort ek noch fol oan ‘e 
bak: húswurk, repetysjes en SO’s... Drok hear! Dêrneist 
hast fêst ek noch tiid nedich om te socializen, want 
do wolst op skoalle grif freonen meitsje. Hast al 
leuke minsken kennen leard? 

Dizze LinKk stiet ek yn it teken fan moe-
tingen. Moetsje de hiphop-formaasje Fokke 
Simons. Kom yn ‘e kunde mei Karlijn de Snoo, 
de nije berneboargemaster fan Ljouwert. En 
lês hoe’tst as brêgeklasser omgean kinst mei 
boppebouwers.

Sa steane der noch folle mear artikels yn dizze 
earste LinKk dy’t linkt binne oan it tema ‘Minsken en 
moetingen’. Tenei lêsto dit tydskrift by it fak Frysk. Wy hoopje 
dat it in moaie ûnderbrekking is fan oare ‘saaie’ lessen. LinKk 
ek saai? Sis der wat fan! Moetsje ús fia Instagram of Facebook 
(@linkkmagazine) of e-mail (linkk@cedin.nl). Ideeën foar 
artikels binne ek wolkom op de redaksje. Fine wy leuk!

Hoi!
Marrit de Schiffart

Kinsto it? Fol passy en konsintraasje in gedicht foardrage? Jou dy 
dan op foar FeRstival. FeRstival is de Fryske foardrachtwedstriid 

foar middelbere skoallen. De foarrondes binne op freedtemiddei 6 
novimber yn Ljouwert en Drachten en op freedtemiddei 13 novimber 
yn Snits. De finale is op sneon 12 desimber yn De Harmonie yn 
Ljouwert.
 
Om mei te dwaan kiest in gedicht út it boekje FeRsefariaasje 2020. 
Dat boekje kinst krije fia dyn dosint Frysk. Dêryn stiet ek hoe’tst 
dy opjaan kinst, dat moat foar 16 oktober. Doch mei en wy 
sjogge dy on stage! 

PS De winners fan FeRstival 2019 mochten in eigen foardrachtklip 
opnimme. Sa ek Michelle Vijver fan it AMS yn Frjentsjer. Sjen? Sjoch op 
www.ferstival.frl ûnder it kopke klips. 

Kapke?! 

folgje LinKk magazine online
.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

Hasto ‘m al? Dit hilaryske Fryske mûlekapke? Ideaal foar 
yn ‘e bus, de trein en oare plakken dêr’t frege wurdt om in 
mûlekapke. Te keap yn de websjop fan de Afûk foar € 2,50.

Snapst de grap fan dit mûlekapke? It is in trochtinker, mar 
bist der fêst al achter. En sa net, freegje dyn dosint Frysk 
mar, kinst fuort moai eefkes tsjekke hoe’t it sit mei syn/
har kennis fan it Frysk… ;)

De magy fan it 
foardragen
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by hiphopformaasje Fokke Simons

Ritse raptRitse rapt
‘Als Fokke Simons maken wij hiphop op housebeats,’ 
fertelt Ritse. ‘Onze songs gaan over van alles: het 
leven, meiden of over quarantaine in coronatijd. We 
zijn twee jaar geleden met zijn vijven begonnen aan 
de Fokke Simonszstraat in Amsterdam. Vandaar 
die naam.’ Fokke Simons bestiet no noch út trije 
hiphoppers. 

It earste nûmer dat Fokke Simons makke, Fancy, foel 
fuort op. ‘We werden benaderd door platenlabel Sony, 
waar ook rapper Boef onder contract staat. Ze vroegen 
naar onze plannen en ambities. Zo kwamen we bij 
Sony onder contract. Dat ging meteen lekker dus!’ 

It baltsje rôle fierder. Sjongeres Maan hearde it nûmer 
Fancy en frege oft se yn it foarprogramma fan har 
clubtour stean woene. ‘Dat was natuurlijk heel vet! 
Maan en ik kenden elkaar al. Ik was in haar clip te zien 
van Lief zoals je bent.’ 

Se hiene op dat momint noch mar ien nûmer makke. 
‘We moesten dus flink aan de bak met nieuwe 
nummers.’ De producer fan Fokke Simons makket de 
beats, de jonges skriuwe sels de teksten. Soms allinne, 
soms mei har trijen. ‘We gebruiken veel jongerentaal 
en het is soms ook wel wat vunzig, maar dat hoort ook 
bij deze scene,’ laket Ritse.

It grappige is dat Ritse hielendal noch net lang rapt. 
Doe’t hy 18 jier wie, hie er in Renault Clio. Oer dy 
auto skreau er in rap. Inkeld foar de grap, mar it 
nûmer sloech goed oan. ‘Zo kwam ik in contact met 
de hiphoppers van Fokke Simons. Dat het allemaal zo 
zou lopen, had ik nooit verwacht. Ik vind het heerlijk 
om mensen te entertainen en ik doe gewoon wat er op 
mijn pad komt.’

Hiphoppers mei selsspot
As je oan rappers en hiphoppers tinke, dan sjogge 
je al gau djoere auto’s, gouden sieraden en moaie 
froulju foar je. ‘Die mooie vrouwen hebben wij 
ook in onze clips hoor,’ gniist Ritse. ‘Maar bij ons 
zie je geen bling bling, en we willen ook niet laten 
zien hoe tof we zijn. Wij geven eigenlijk een dikke 
knipoog naar de hiphopscene. We lopen rond in foute 
paarsroze trainingspakken en schieten onze clips met 
rubberbootjes in plaats van dikke motorjachten. Ik 
denk dat die zelfspot ons wel kenmerkt. En dat is vast 
ook wat ons publiek zo aanspreekt.’

Troch it koroanafirus kaam alles stil te lizzen. De 
jonges joegen fiif fette shows yn de clubtour fan Maan, 
mar de lêste fjouwer shows giene net troch. Se sette 
noch wol nije nûmers online. ‘Een poosje geleden 

hebben we Leeg je hypo gereleased en die deed het erg goed.’ De klip 
waard yn Fryslân opnommen. ‘We leenden auto’s van mijn vader 
en mochten het weiland gebruiken van een vriend. Je moet soms 
roeien met de riemen die je hebt. Dat is dan ook mijn boodschap 
aan alle jongeren: volg je hart en doe waar je blij van wordt, ook in 
coronatijd, maar wel met gezond verstand.’ 

Catwalk of poadium?
Hoe sit dat eins mei Ritse sels? Wêr 
wurdt hy it bliidst fan? Kiest er foar 
de hiphop of foar de modellewrâld? 
‘Ik ben ervan overtuigd dat 
Fokke Simons heel groot gaat 
worden, dus daar ga ik zeker mee 
door. Maar het modellenwerk 
vind ik ook leuk, dus ik 
kies gewoon voor beide.’

Dat hy knap is, wisten wy 

al. Ritse de Jong (20) út 

Nijemardum waard yn 2017 

twadde yn Holland’s Next 

Top Model. Mar muzikaal 

giet hy ek hiel lekker. Mei de 

populêre hiphopformaasje 

Fokke Simons stie er begjin 

dit jier yn it foarprogramma 

fan de clubtour fan 

sjongeres Maan. 

Tekst: Froukje Sijtsm
a
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5 brêgeklassedilemma’s
It nije skoaljier is begûn en dus bisto no brêgeklasser. Lokwinske! Yn dizze nije libbensfaze kinst 

tsjin in stik as wat dilemma’s oanrinne. Spesjaal foar dy ha wy de fiif bekendste op in rychje setten. 

Om fêst oer nei te tinken, en goed yn dyn rol te groeien. 

1. Bôletrompke of bôlepûdsje?
In bekend dilemma. Nimsto dyn stevige bôletrompke mei 
dy’t it yn groep 8 sa goed die by dyn freonen, of kiest foar 
platdrukte bôle yn in plestik pûdsje? Sjoen it miljeu soene 
wy fansels it earste advisearje, mar hee: dat is oan dy. 

2.  Foar aap yn dYN REINPAK OF  

DWEILTROCHWIET YN ’E LES?
In drama dat net allinne yn ‘e brêgeklasse 
jildt. Bisto te grutsk foar in reinpak of giest 
dochs leaver foar in drûge broek? 

3.  De boppebouwers: yn ’e 

oanfal of respekt toane?
Sjoch út foar boppebouwers! Yn ’e gongen rinne se dwers 
troch dy hinne, dus do kinst mar better in stapke oan 
’e kant dwaan. Of dochs net? Faak blike se nammentlik 
in stik aardiger te wêzen as dat se derút sjogge…

4.  Ite: yn ’e kantine of op it plein?
Hoppa, itenstiid! Dyn bôle sit feilich yn dyn rêchtas, 
mar de grutte fraach is: wêr silst it opite? En, noch 
belangriker, by wa giest sitten? Meastal sitst yn de 
earste wiken noch mei dyn hiele klasse, mar der kinne 
al gau groepkes ûntstean. Salang’tst net mei bôle en al 
op it húske (wc) telâne komst, dochst it fantastysk!

5.  Leadswiere tas of tsien 

kear deis nei dyn klúske?
De measte brêgeklassers goaie it leafst alle boeken yn 
’e rêchtas, sadat se se yn alle gefallen by har hawwe. 
Mar is dy konstante pine yn ’e rêch it wurdich om net 
hin en wer te rinnen nei dyn klûske? It is oan dy! 

Bist der noch net hielendal wis 
fan oftst dyn nije rol wol oan 
kinst? Lês it boek Hoe overleef ik 
de brugklas fan Francien Oomen 
en it komt grif allegearre goed. 
Mei tips foar lestige leararen, 
pûkeltsjes, húswurk en noch 
folle mear! Of sjoch de film 
Brugklas, de tijd van m’n leven.
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De freedsmerk fielde oars as oars doe t́ 
Richtsje op 16 novimber 1951 it Saailân 
yn Ljouwert opstapte. Guon ferkeapers 
stiene net yn harren kream. Oan de oare 
kant fan it plein, by it gerjochtsgebou, 
koe wol wat te rêden wêze. Kloften 
minsken krongen dêr byinoar. It like 
wol as wiene se oan it demonstrearjen. 
Tomaten fleagen yn it rûn en se songen 
lieten. Richtsje har nijsgjirrigens wûn 
it fan har boadskiplistke en se besleat 
koart eefkes te fernimmen wat der krekt 
geande wie. Se wrong troch de achterste 
rigen minsken nei foaren doe’t der 
ynienen in lûd applaus klonk. In man 
fan sa’n fyftich jier waard yn ‘e loft tild 
en letterlik op hannen droegen troch de 
mannichte. Lang duorre dat net, want 
op it stuit dat de man omheech hise 
waard kaam de plysje fan alle kanten. 
Se sloegen wyld om har hinne mei hurde 
wapenstokken en hjir en dêr sakken 
minsken fan pine yninoar as se rekke 
wiene troch sa’n kneppel. De brânwacht 
wie ûndertusken ek arrivearre en iepene 
it fjoer op de minsken. No ja, eins it wetter 

út harren spuiten. 
De mannichte weage 
hinne en wer en oeral om 
Richtsje hinne waard fochten, raasd 
en treaun. De tillers fan de man dy’t 
op hannen droegen waard, besochten 
om oerein te bliuwen en foelen dwers 
troch in rút hinne. Jongkeardels mei 
lange jassen setten harren bûsmessen 
yn ’e brânslangen sadat de brânwacht 
net mear spuitsje koe. De situaasje rûn 
folslein út de klauwen. Richtsje besocht 
fuort te kommen en woe har krekt 
omdraaie doe’t in felle pine troch har 
knibbels skeat en sy op de hurde stiennen 
delfoel. Har skonken fielden skeind en 
bloed sipele út har earmtakken. Oeral 
wiene it no fuotten om har hinne en 
Richtsje besocht harsels tsjin trapen te 
beskermjen troch op har bûk te draaien, 
har hannen om har holle te slaan en 
foarsichtich tusken de opskuor wei te 
krûpen. 

De oare deis stiene de kranten der 
fol fan. “De Slach op it Saailân” en 

“Kneppelfreed”. De plysje 
hie in mannichte Fryske striders, dy’t 
opkaam foar har taal, útinoar dreaun 
mei wapenstôk en brânspuit. De man 
dy’t op hannen droegen waard, bliek 
in Fedde Schurer te wêzen. Hy wie in 
sjoernalist dy’t foar de rjochter komme 
moast omdat er beledigjend west hie 
yn syn skriuwen en in rjochter dy’t it 
Frysk net ferstean woe krimineel neamd 
hie. Richtsje hie hielendal net in Fryske 
strider west, mar no’t sy dit sa lies en 
weromtocht oan de foarige dei fielde sy 
in fjoer yn har ûntstekken. De koarsten 
op har knibbels en earmtakken wiene 
groeden wurden dêr’t sy grutsk op wie. 
Har kapotte klean in oantinken oan in 
striid dêr’t sy by tafal yn fersyld wie mar 
dy’t no in plakje yn har hert krige, it wie 
dochs har taal!

De slach op it Saailân

‘ecth wier’‘ecth wier’‘echt wier’‘echt wier’

Sa sjochst mar wer, demonstraasjes 

binne fan alle tiden. In goed ding, want 

se bringe it gesprek, de maatskiplike 

diskusje, op gong. Salang’t der gjin 

geweld brûkt wurdt, is demonstrearje 

in rjocht yn ús lân. 
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koart ferhaalkoart ferhaalkoart ferhaalkoart ferhaal

‘Wat hast op dyn jierdei krigen?’ freget Meinte. 
Joris glunderet ‘In protte jild foar in nije 
mobyl. En…’, hy hâldt even yn, ‘in magneet!’ 
‘In magneet?’ reagearret Meinte ferheard. 
‘Us heit hat ek sa’n ding, mar hy docht 
der neat mei. Wat wolsto dermei? In 
euro by in oar út ’e beurs wei lûke? 
Spikers op leech wetter sykje?’
‘No, dêr seist wat,’ gnysket Joris, 
‘dat lêste soene we best ris probearje 
kinne.’ Joris laket geheimsinnich. ‘Kinst 
der mei fiskje,’ leit er út. ‘Fuort mar even?’ 

As de jonges de magneet fan hûs ophelle ha, 
slinterje se nei de steigers yn ’e haven. Joris en 
Meinte wenje yn Harns, tichtby de haven. Se kenne 
elkoar fan ’e basisskoalle en hawwe tegearre al hiel wat 
belibbe; beltsjedrukke by de boargemaster, appeltsje 
stelle by de grienteman en gekjeie mei de drone. 
Mei dat ding hawwe se sels ris in dief snapt. 
Spannend! It is no fakânsje. Joris en Meinte 
sille nei de simmer tegearre nei de earste 
klasse fan it Middelsee-kolleezje. 
As se by de haven oankomme, litte de 
jonges de magneet stadichoan yn it wetter 
sakje. ‘Ophise,’ kommandearret Meinte nei 
in skoftke. Joris lûkt it tou omheech. ‘Neat,’ 
suchtet Joris, ‘spitich.’ Hy smyt it tou mei de 
magneet nochris fuort, no wat fierder. Hy lit it 
ding oer de boaiem slepe en hellet him stadich nei 
him ta. ‘Ik fiel wat! Yes, hy klikt earne oan fêst!’ 
‘Ynhelje,’ bromt Meinte, ‘sjit no op man!’ Beide jonges binne 
hartstikke nijsgjirrich nei wat boppe wetter komme sil. 
‘It is bêst swier,’ seit Joris, ‘ik wol it net ferlieze.’ De jonges 
sjogge stûf nei it tou dat spand stiet. Hiel sunich krije se der 
mear sicht op. It liket in izeren buis mei... Even letter fiskje 
se in fytsstjoer út it wetter. ‘Net gek foar in earste kear,’ 
laket Meinte. ‘No wol ik!’

Dizze kear smyt Meinte de magneet fier fuort. Hy wachtet 
even oant er op ’e grûn leit en begjint dan sêft te lûken. 

Lang bart der neat, oant Meinte oan it tou 
fielt dat er ‘byt’ hat. Hy begjint te lûken, 
mar de magneet sit sa fêst as in hûs. ‘Ik tink 
dat ik no it frame fan de fyts te pakken ha,’ seit er tsjin 
Joris. ‘It is echt ôfgryslike swier!’ Joris leaut der neat fan, 
mar fernimt al gau dat it wol echt wat gruts is. 
‘Dit rêde wy sa noait. Ik helje de magneet fan ús heit op,’ 
seit Meinte en hy stoot fuort nei heit syn rommelhok. Nei 
in skoftke komt er werom en smyt de magneet it wetter yn. 

Gefaarlike 
fangst

Al gau fielt er in skokje: de magneet sit fêst, oan itselde 
ding as Joris sines. 

Pfiew, fluitet Joris tusken syn tosken. Hy is de earste dy’t 
wat sizze kin as se it foarwerp op ‘e wâl hawwe. 
‘Joazef,’ falt Meinte him by. ‘Dat is in bom út de Twadde 
Wrâldoarloch.’ Se binne ferstuivere. ‘Wat moatte we hjir no 
mei?’ freget Meinte. ‘Soks is hartstikke yllegaal.’ 
‘Mar wol moai,’ seit Joris bewûnderjend. ‘En hartstikke 
gefaarlik.’ 

‘Jakkes. Werom ‘t wetter yn?’ Meinte sil it ding 
in skop jaan. 

‘Neeeee! Bisto gek wurden? Hártstikkene gefaarlik, sei 
ik dochs?’ Joris sjocht syn maat skrokken oan. Wit dy 

no echt neat fan bommen? ‘Ik belje ús heit.’ Joris hat syn 
mobyl al beet. Meinte heart oan de ophef út it mobyltsje 
dat it serious stuff is. As Joris ophinget seit er: ‘Us heit 
bellet de plysje.’

It duorret net lang of dêr komme plysje-auto’s mei swaai-
ende sirenes de dyk del. ‘Wat soe der bard wêze,’ freget 
Meinte. 

‘No maat, ik tink dat it om ús bút giet.’ 
Meinte sjocht Joris oan. Utnaaie? lykje syn 

eagen te sizzen. Hy sjocht benaud. 
‘Kalm oan, wy ha dochs neat ferkeard 
dien?’ stelt Joris syn freon gerêst as de 
plysjemannen op har ta stappe. ‘No jonges, 

dat is in grouwe snoek,’ seit de grutste. 
‘Mar gau hjirwei. De EOD is ûnderweis,’ seit 

de oare wylst hy de omjouwing mei linten 
ôfset. De jonges wurde as lytse bern fuortstjoerd. 

Wat is dit no, tinkt Joris. Dit is dochs ús ûntdekking!? Wy 
litte ús hjir net samar fuortskoffelje, seit er tsjin himsels 
en dus freget er: ‘No nergens om hear, mar ik wol witte wat 
der mei ús bom bart. Wat sil dy EOD wat wy net kinne?’ 
‘De EOD stiet foar Explosieven Opruimingsdienst,’ seit de 
agint, ‘dy kin bommen ûnskealik meitsje. Of woest sizze 
datsto dat ek koest?’ Joris hâldt him fierder stil.

Twa dagen letter leit de bom yn in grut gat, bedobbe 
ûnder it sân. Fier fuort fan de bewenne wrâld. Joris syn 
eksplosive reaksje tsjin de plysjemannen hat wat opsmiten, 
want: ‘As ik by trije bin, meie jim op ’e knop drukke,’ seit de 
meiwurker fan de EOD tsjin Joris en Meinte. 

Leaust der neat fan? Sjoch dan ris op: 

https://www.kidsweek.nl/nieuws/

tim-10-vindt-bom-en-mag-m-laten-

ontploffen



is gek op keatsen

Anna-DieuwkeAnna-Dieuwke Yn 2003, in jier foardat Anna-Dieuwke berne 
waard, wûn har heit Johannes Dijkstra 

de PC, de superbekende keatswedstriid 
yn Frjentsjer. Op dy 150e PC waard hy 
sels útroppen ta kening, de bêste spiler 
fan de dei. ‘Wy hawwe dêr noch âlde 
fideobannen fan, dy ha ’k wol sjoen,’ 
fertelt Dieuwke. ‘Op ‘e keatsfjilden 
wurdt hy noch faak werkend of eefkes 

neiroppen. Dat fyn ik wol moai.’ 

As der keatswedstriden yn Huzum wiene, 
soarge de jonge Anna-Dieuwke derfoar dat 

se helpe mocht as ‘blokjeslizzer’ of hold se de 
stân by op de ‘telegraaf’. ‘Fuort oan it begjin fan 

’e dei rôp ik: “Ik doch de finale!” Ik woe nammentlik 
safolle mooglik wedstriden meirinne en dan sjen hoe’t 
de toppers it spul spilen.’ Dêr hat se in protte fan leard. 
Sa’n protte dat se no sa no en dan al foar Huzum mei 
haadklassefammen keatst en útkomt op it heechste 
nivo. Anna-Dieuwke hat echt in passy foar it spultsje. ‘Ik 
sjoch der altyd nei út om te keatsen en ik baal ek altyd as 
it seizoen wer foarby is.’ 

Koroana 
Dit jier like it keatsseizoen yn it wetter te fallen troch 
de koroanapandemy. Mar gelokkich wurdt der no dochs 
wer keatst. Anna-Dieuwke: ‘Ik bin minderjierrich dus 
ik hoech my net oan dy oardel meter te hâlden, mar ik 
baalde wol dat it seizoen sa let begûn. Omdat wy ek net 
op it keatsfjild mochten, ha ik mei ús heit in oan tal jûnen 
nei it park west om in baltsje te slaan en wat oefeningen 
te dwaan. Ik ha al dy tiid gelokkich wol de motivaasje 
holden om te trainen!’

Anna-Dieuwke keatst op dit stuit yn de famkes-
kategory. ‘De alderearste wedstriden dochst noch twa 
tsjin twa. Do spilest dan sawol de opslach as yn it perk, 
sadatst safolle mooglik ûnderfining (ervaring) opdwaan 
kinst. Dêrnei spilest trije tsjin trije en krijst in mear 
spesifike taak. In foarkar hat Anna-Dieuwke net. ‘Ik fyn 
de opslach hiel leuk, mar de ‘triktraksituaasjes’ yn it 
perk meitsje útslaan ek moai om te dwaan.’   

Seleksje 
Foarich jier waard Anna-Dieuwke frege foar de jeugd-
seleksje fan Puur Passie en dêr traint se no twa kear yn 
’e wike. ‘Yn dy seleksje sitte seis famkes en seis jonges, 
dus dan kinne wy trije tsjin trije keatse. Wy traine in 
protte mei de bal, mar dogge ek kondysjeûnderdielen en 
wedstrydsjes. Dêrneist train ik soms noch in tredde kear 
mei heit.’ 

Watfoar wedstriden spilet Anna-Dieuwke eins alle-
gearre? Se leit út: ‘Alderearst hast frije formaasje 
wêrby’tst sels ôfprate meist mei wa’tst keatsen giest. Dat 
partoer (team) kinst foarmje foar in oantal wedstriden 
of foar in hiel seizoen. As twadde hast trochinoar 
lotsjen. Dêrby jouwe alle famkes harren op en wurdt 
der lotte wa’t byelkoar komme. As lêste hast noch 
ôfdielingswedstriden, dan keatst foar dyn wenplak.’ 

Yn 2018 en 2019 keatste Anna-Dieuwke al in ôf die-
lingswedstriid foar Huzum by de senioaren. Tegearre 
mei Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra foarme se in 
partoer en wûn se de Familie Wet-
terauw Partij yn Frjentsjer. 
‘Ik hie net in hiele grutte 
rol, Nynke en Manon 
stiene yn it perk en 
op ’e opslach, mar it 
wie wol hiel gesel-
lich en wy hiene 
in soad wille. De 
baltsjes dy’t ik 
pakke koe, ha ik 
wol pakt. It wie 
de earste kear dat 
ik tusken dy haad -
klassespylsters stie. 
Ik tocht: ‘Wow, dit is 
moai… hjir wol ik letter 
ek stean as keatsster!’ 
 

Klassegenoaten 
Har klassegenoaten fan it Piter Jelles Leeuwarder 
Lyceum 5 HAVO witte dat Anna-Dieuwke keatst en 
sjogge wolris foto’s fan har op ynternet foarbykommen. 
‘Se freegje ek wolris hoe’t it is om te keatsen of se hawwe 
wolris in clinic op ’e basisskoalle hân.’ 

Foar elkenien dy’t mear witte wol oer it keatsen hat 
Anna-Dieuwke it folgjende advys: ‘Ast tinkst dat it dy 
wol leuk liket, slach dan gewoan ris in baltsje mei by 
de club by dy yn ’e buert. It is echt superleuk!’ Oeral yn 
Fryslân binne wol keatsferieningen. ‘Of kom ris in kear 
sjen by in keatswedstriid!’  

Anna-Dieuwke Dijkstra (16) 

út Huzum komt út in échte 

keatsfamylje. Sels rûn se dan 

ek al hiel jong op it keatsfjild 

om. As 3-jierrige! Dat wie 

omdat har heit de jeugd – 

ûnder mear har broer Allard 

– trainde. ‘Ik huppele der 

wat tuskentroch en goaide 

ballen werom. Sa no en dan 

besocht ik sels ek wat 

en al gau mocht 

ik mei de âldere 

bern meidwaan.’  

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
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Sjoch foar mear ynformaasje oer keatsen 

en Anna-Dieuwke op: www.oghuizum.nl, 

www.kaatsteampuurpassie.nl of 

www.knkb.nl.  

Wow, de earste kear 
dat ik tusken 

haadklassespylsters 
stean.

Foto: Henk Hempenius
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Noch mear 
‘wedding bells’

Lovato is net de iennichste dy’t harsels aanst yn in 
troujurk hyst. Ek Little Mix-sjongeres Leigh-Anne 
Pinnock hat ‘ ja’ sein op it oansyk fan har freon Andre 
Gray. It stel kundige it nijs oan op Instagram. Gray gie 
op syn knibbels foar Leigh-Anne yn harren achtertún. 
De sjongeres en fuotballer, beiden 28, binne no fjouwer 
jier tegearre. Lokwinske!

The Kissing Booth 3
Fans fan The Kissing Booth binne wierskynlik noch 
mar krekt bykaam fan de twadde film. Dochs kundiget 
Netflix it ferfolch al oan. The Kissing Booth 3 is sels 
al opnaam! De akteurs brochten it nijs sels op YouTube 
en dielden ek al in teaser fan de nije film. Fans moatte 
noch wol eefkes wachtsje, want The Kissing Booth 3 
komt pas yn 2021 út. Spannend! 

Demi Lovato 
sil trouwe

Sjongeres Demi Lovato stapt yn it houliksboatsje! 
Freon Max Ehrich gie foar de 27-jierrige sjongeres 
op ’e knibbels en sy sei ja. It stel is sûnt begjin dit 
jier tegearre, mar is der hielendal wis fan: se hearre 
byinoar! “It momint dat ik dy moete, wist ik al dat 
ik fan dy hold”, skriuwt Lovato op har Instagram. 
Wannear’t it houlik heve sil, hat it stel noch neat oer 
sein.

linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke siden

Selena en Taylor 
bondelje krêften

Fans fan Selena Gomez en Taylor Swift let op! 
Grutte kâns dat de twa sjongeressen tegearre 
muzyk meitsje sille. Selena en Taylor binne al 
mear as tsien jier freondinnen en doe’t Selena 
frege waard oft se ek muzyk meitsje wolle soe mei 
har bff, wie har antwurd ja! Se sei dat Taylor fielde 
as famylje en dat se der altyd fan dreamd hat om 
muzyk mei har te meitsjen. Wy binne hiel benijd 
hoe’t dat klinke sil!

NikkieTutorials 
oerfallen

YouTube-stjer Nikkie de Jager, ek wol bekend as Nikkie 
Tutorials, is thús oerfallen yn har hûs. Op Instagram 
skriuwt de make-up-goeroe dat har ‘grutste nachtmerje 
realiteit waard’ doe’t berôvers har hûs yngiene en har 
en har freon Dylan ûnder skot holden. Nikkie is bot 
skrokken, mar sy en har freon binne fierder yn oarder. 
Superaaklik!

Poppe Willa
Beskút mei rôze mûskes foar Joe Jonas en Sophie 
Turner. De sjonger en de aktrise binne heit en mem 
wurden! It famke hjit fan Willa. Yn febrewaris waard 
bekend dat it stel tegearre in berntsje ferwachte. It 
nijs waard nea befêstige, mar Sophie waard wol mei in 
dikke búk sjoen. Mar no is it offisjeel! It stel hâldt Willa 
lykwols noch ferburgen foar de wrâld. Bisto al benijd 
nei de foto’s fan de poppe fan dit knappe stel?

Andre Gray fuotballet as spits by 

Watford yn de Ingelske Premier 

League. 
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Unfatsoenlik?

Yn klasse 3GT op it csg Bogerman yn Koudum waard 
de stelling ‘It is ûnfatsoenlik om Frysk te praten tsjin 
ien dy’t Nederlânsk is’ bepraat. Klaske, Welmoed en 
Silke prate alle trije Frysk en fertelle dat se altyd 
oerskeakelje nei it Nederlânsk as se hearre dat de oar 
Nederlânsktalich is. Dat fine se wol sa fatsoenlik. 
Thijmen, dy’t Nederlânsk praat, is it dêr net mei iens. 
‘Beseffen jullie wel dat het voor mij heel vervelend is? 
Ik versta alles in het Fries, maar elke keer als jullie mij 
aankijken schakelen jullie naar het Nederlands. Eigenlijk 
voel ik me daardoor best buitengesloten. Praat dus maar 
gewoon Fries tegen mij.’ Dy útspraak hiene de fammen net 
ferwachte. Klaske: ‘Goh, dat hie ik echt net tocht. Mar asto dat 
wolst, dan sil ik myn bêst dêr foar dwaan.’ 

Thijmen is net de iennige Nederlânsk talige dy’t it Frysk prima 
ferstean kin. Hast alle 650.000 ynwenners yn 
Fryslân kinne Frysk ferstean (mear as 90%). 
Asosjaal, dat wol gjinien wêze fansels. 
Mar is it yn guon situaasjes echt 
asosjaal om Frysk te praten? Wannear 
kiesto hokker taal? 

Wat fynsto? 
In pear stellingen

 
•  It is ûnfatsoenlik om Frysk te praten tsjin ien dy’t Nederlânsktalich is.
• Yn in winkel yn Ljouwert hearst Nederlânsk te praten. 
• Ik fyn it gek dat ik mei ien Frysk praat, mar yn it Nederlânsk app. 
 • Minsken dy’t Frysk prate moatte foarrang krije by sollisitaasjes.

Frysk aso?Frysk aso?

Op Twitter fûnen guon minsken it ‘ontzettend asociaal’ dat De 
Boer him net oanpaste oan Hamstra. Doe’t de ynternetredaksje 
fan Omrop Fryslân reagearre mei it parodyfilmke ‘Fries is niet 
asociaal, Fries is onze moedertaal’ ûntplofte it ynternet. 

Respekt

Gerry Hamstra koe der wol om laitsje dat troch him it 
Frysk trending wie op Twitter. Foaral om’t hy it 

sels hielendal gjin punt fynt dat der Frysk tsjin 
him praat wurdt. ‘Ik vind het helemaal niet 

asociaal en ben erg verrast door alle reacties. 
De verslaggevers vragen altijd netjes of het 
in het Fries kan. Maar Arjen de Boer ken ik 
al zo lang en ik doe alle interviews met hem 
in het Fries, dat is voor mij heel normaal. 
Ik kom oorspronkelijk niet uit Fryslân, maar 

woon en werk hier. Het is gewoon onderdeel 
van onze cultuur. Het Fries is zelfs naast het 

Nederlands de tweede rijkstaal, dus ik vind het 
hartstikke prima. Het heeft ook met traditie en respect 

te maken. Je moet respect voor elkaar tonen en nogmaals 
het Fries is een taal. Ik heb ook altijd ervaren dat als je iets 

niet begrijpt, dat mensen je ook altijd willen helpen. Dus je 
kunt overal een probleem van maken, maar waarom zou je?’ 

Brân yn Boazum of Boalsert?

Dat der ferskillende talen sprutsen wurde yn ús provinsje soarget 
wol faker foar diskusje. In pear jier lyn ûntstie der ophef yn de 
media omdat der immen 112 belle fanwege in brân yn Boazum. 
De persoan oan ‘e oare kant fan de telefoan ferstie dat net goed 
en tocht dat de brân yn Boalsert wie. As der libbens fanôf hingje, 
is in taalbarriêre fansels net handich. Mar omdat it Frysk de 
twadde rykstaal is, hawwe Fryskpratenden yn Fryslân it rjocht 
om Frysk te praten as se kontakt ha mei oerheidsynstânsjes. 
Dat jildt dus ek as se 112 belje. Dêrom binne der altyd genôch 
minsken yn de meldkeamer oanwêzich dy’t Frysk kinne. By it 
oannimmen fan nije minsken wurdt dêr ek rekken mei holden. 
Dochs wolst yn gefal fan need fansels net tiid ferlieze omdatst 
sykje moatst nei in Frysktalige kollega. Soms is it dus hiel lestich 
om te bepalen hoe’t wy mei taalrjochten omgean moatte. 

Ja jonge!

...

Iens!

Echt wol

Nee juh!

Nee, 
wis net

Uniens!

Eeeuhh

Wit ik 
folle

?

#Fries wie koartlyn trending 

topic. Hoe’t dat kaam? 

Sportferslachjouwer Arjen 

de Boer fan Omrop Fryslân 

ynterviewde Gerry Hamstra 

fan SC Heerenveen yn it Frysk, 

wylst Hamstra Nederlânsk 

werom prate. Foar beide 

totaal gjin probleem en de 

normaalste saak fan ’e wrâld, 

sa’n twatalich ynterview. Mar 

twitterjend Nederlân spruts 

der skande fan. Fynsto dat ek? 



= berneboargemaster

KarlijnKarlijn

Dat de gemeente Ljouwert 

in boargemaster hat, wit 

elkenien: dat is mynhear 

Sybrand Buma. Mar 

witsto dat Ljouwert ek 

in boargemaster spesjaal 

foar bern hat? In wiere 

berneboargemaster. 

Sûnt dit jier is dat de 

11-jierrige Karlijn de Snoo.
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Op 22 juny waard Karlijn offisjeel keazen foar de 
funksje. Mar hoe wurdst dat eins, berneboargemas-
ter? ‘Mijn juf op school had een berichtje gestuurd 
dat er een kinderburgemeester werd gezocht. Dat 
leek mij wel leuk!’, fertelt Karlijn. 

Foarige jierren keas de sjuery de berne-
boargemaster op de Dei fan de 

Berne ried dy’t altyd yn april is. 
Mar dy dei koe dit jier net 

trochgean troch it koro-
anafirus. As alternatyf 

waard in ferkiezing 
mei filmkes betocht. 
Bern út de gemeen-
te Ljouwert koene 
in filmke meitsje 
dêr’t se harsels yn 
foarstelden en mo-

tivearren wêrom’t sy 
de perfekte kandidaat 

wêze soene. Karlijn frege 
har mem om har te filmjen.

Senuweftich
Op de dei fan de útslach wie Karlijn dochs wol 
senuweftich. ‘Ze zouden de winnaar tussen 16.00 
en 17.00 uur bekendmaken, maar het was al vijf uur 
en ik had nog niks gehoord.’ Se tocht dêrom dat se 
it net wurden wie. Doe waard se ynienen fideobelle, 
troch sjuerylid Sienna van Borkulo, dy’t doe noch 
de berneboargemaster wie. Sy lokwinske Karlijn en 
fertelde har dat sy fan alle 23 ynstjoerings de winner 
wie! ‘Ik had het niet verwacht, maar ik vond het 
superleuk!’

Wat docht de 
berneboargemaster?
Ien fan de taken fan de berneboargemaster is it 
besykjen fan eveneminten. ‘Ik moet bijvoorbeeld 
Sinterklaas welkom heten bij de intocht of een krans 
leggen tijdens dodenherdenking.’ Dat docht Karlijn 
tegearre mei de boargemaster of in wethâlder, mar 
somtiden giet se ek allinnich op paad. As sy der 
sels net by wêze kin, wurdt se ferfongen troch de 
‘lokoboargemaster’. Dat is Fien Mare Lemke fan OBS 
De Wynwizer.

Ynsette foar bern
Wat Karlijn it moaiste fynt oan berneboargemaster 
wêze, is dat se nije dingen leare kin en by bysûndere 
eveneminten oanwêzich wêze mei. Karlijn fynt it 
wichtich dat se har ynsette kin foar álle bern en dat 
elkenien it goed hat. ‘Ik vind het erg als kinderen 
geen hobby’s hebben buiten school, dat ze geen 
muziek kunnen maken of niet kunnen spelen. Ik 
vind het belangrijk dat ze naast school leuke dingen 
kunnen doen.’

Oerpake wie ek 
boargemaster
Sels folget Karlijn it nijs ek. ‘Ik kijk vaak naar het 
Jeugdjournaal en check ook zo nu en dan NOS.nl,’ 
leit se út. Polityk fynt se ek ynteressant. Dat is net 
sa gek, want har oerpake wie ek boargemaster, yn 
Blokzijl en Staphorst. It fak sit dus yn de famylje! 
Karlijn har heit en mem binne grutsk op har en har 
klassegenoatsjes fine it foaral stoer.

Ynstallaasje
Boargemaster Sybrand Buma hat Karlijn en Fien 
Mare mei in filmke wolkom hjitten en sein dat er 
útsjocht nei in moaie gearwurking. Op 31 augustus 
waard it twatal ‘ynstallearre’, sa’t dat offisjeel hjit 
en krigen se it amtsketting om. Oft Karlijn letter 
ek echt boargemaster wurde wol? Dêr moat se noch 
eefkes oer neitinke. Earst mar sjen hoe’t it har ôfgiet 
as berneboargemaster, fertelt se. ‘Als ik dit heel leuk 
vind, wil ik dat misschien wel!’

Berne yn :  Grins
Wennet yn : Ljouwert
Broers/sussen : 1 broerke (9) 
  en 1 suske (6) 
Skoalle :   GBS de Princenhof,
  Ljouwert
Grutte foarbyld :  Minsken dy’t har 

ynsette foar bern

Karlijn 
de Snoo 

(11)
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Alle dagen sit se dêr,
op ’e stoel foar it rút.

Buorfrou Beppe neam ik har
want se sjocht der as in beppe út.

Alle dagen fyts ik del;
mei myn funky hier

en coole tas,
baggy broek 
of legerjas. 

As ’k der dan wis fan bin 
dat net ien sjocht dat ‘k swaai,
stek ik gau myn hân omheech 

en dan laket sy, mei har iene tosk, 
de sinne yn myn dei.

Berber Spliethoff

De sinne yn myn dei

Y
llustraasje: Lem

on ‘n Salt
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In powerbank by dy hawwe is altyd handich. Mar echt 

moai binne se net. Kinst sa’n apparaatsje ek yn in mear 

fashionable útfiering keapje. Bygelyks yn de foarm fan 

in lippestift! Sa kinst dyn mobyl yn styl oplade. En it 

sjocht der ek noch glamoureus út! Net yn ’e war reitsje 

mei dyn echte lippestift, hin!

LMK

Powerbank

De klassike Rubik’s cube kenst fêst wol. Dy binne 
net maklik op te lossen en as dat dy slagget is dat 
hiel knap! Mar hasto dêr net it geduld foar, dan 
kinst ris wat oars besykje: Rubik’s Race. Hoe’t it 
wurket? Mjuksje de foarbyldstiennen en meitsje 
it kleurepatroan nei troch de stiennen te skowen. 
Wa’t de stiennen as earste op de goede wize skood 
hat, hat wûn! In hiele útdaging. Kinst it ek 
nochris tegearre spylje, gesellich! Wat foar dy?

Snapchat is hiel populêr. Brûksto de app ek? De 

makkers fan Snapchat hawwe in nij ûnderdiel foar 

de app betocht dêr’tst inoar anonym fragen mei 

stelle kinst. Mei LMK kinst polltsjes meitsje mei 

meardere antwurden. Dus ast witte wolst wat dyn 

freonen of klassegenoaten no écht fan in bepaald 

ûnderwerp fine, kinst harren dy fraach stelle. En 

sy kinne antwurdzje sûnder dat ien wit hokker 

antwurd sy keazen hawwe. Ideaal!

De simmer rint wer op syn ein en de fleurige blommejurkjes kinne wer de kast yn. It is fan ’t hjerst tiid foar wat minder simmerske, mar nét minder coole items. Dit neijier sjochst namment lik in soad metallics! Oft dat no yn skuon, blûskes of sels broeken is… it mei alle-gear re! Kinst dus oeral in lytse metallic eye-catcher oan dyn outfit tafoegje. Sa sjochst der eachferblynjend út!

Metallics

De simmer is oer en do silst ek de 

skoalboeken wer yndûke moatte. 

Om in bytsje oersjoch te hâlden 

oer alle lesstof is it handich om 

dyn bledsiden te markearjen. Dat 

kinst mei standert post-its 

dwaan, mar nóch leuker binne 

dizze lama’s! Kinst se tusken dyn 

bledsiden plakke én der wat op 

skriuwe. Wurdt it learen bist-

eftich leuk fan!

Rubik’s Race

Labelje mei lama’s



Nije gameconsoles op kommendewei
Techgigant Sony komt yn novimber mei in nije spulkompjûter, de PlayStation 5. Konkurrint Microsoft komt om 
dyselde tiid hinne mei de nije Xbox Series X. Fan beide spulkompjûters komme der twa farianten, in gewoane 
fariant en in soarte fan light-fariant dy’t goedkeaper is. Hoefolle de consoles kostje sille, is noch net bekend. Der 
wurdt sein dat de beide fabrikanten salang mooglik wachtsje mei it bekend meitsjen fan de priis, sadat se elkoar 
last-minute noch ôftroevje kinne… 

f-tersidef-terside

Ronnie Flex komt nei Ljouwert
Ronnie Flex is wer op toernee. De rapper sil yn sa’n 20 teäters optrede mei syn programma Ronnie Gaat Naar 
Huis. En – o, wat fijn - op 9 oktober stiet er yn De Harmonie yn Ljouwert! De hiphopsjonger seit it hearlik 
te finen om wer op te treden. Hy sil by dizze konserten net allinne ferskes sjonge, mar ek fertelle watfoar 
betsjutting de nûmers hawwe. Sa sil er fertelle hoe’t se ta stân kommen binne en wat de ferhalen derachter 
binne. 

Nintendo profitearret fan koroana
Net allinne wc-papier wie net oan te slepen troch de koroana-útbraak. Ek de Nintendo Switch wie wikenlang lestich 
te krijen. De spulkompjûter waard sa populêr dat er hast twa kear sa djoer waard. Dêr kaam by dat Animal Crossing: 
New Horizons, in game fan Nintendo, ûtkaam doe’t in protte lannen karantêne-maatregelen namen. Dat wie de 
perfekte timing; de game waard superpopulêr. Guon spilers brûkten Animal Crossing ek om kontakt te hâlden mei 
freonen. Der wie sels in Amerikaansk stel dat famylje en freonen útnûge om harren trouwerij te folgjen fia de game!

Freek Vonk is stim yn nije film Bigfoot
Fûnsto de animaasjefilm Bigfoot Junior leuk? Dan is der goed nijs: begjin oktober ferskynt it ferfolch 
op dy film, Bigfoot Family. Ek yn dizze film hearre wy wer de stimmen fan ynteressante minsken, sa 
as Buddy Vedder en Dennis Weening. Biolooch Freek Vonk waard tafoege oan de stimmecast. Hy hat 
de rol fan Conor Mandrake, de dubieuze baas fan in oaljemaatskippij dêr’t de famylje fan Bigfoot de 
striid mei oangiet. De film ferskynt ek yn 3D. 

Koptelefoan op stil as brûker praat 
Sony presintearre koartlyn de koptelefoan WH-1000MX4. Nij oan dizze gadget is de speak-to-chat funksje. 
Hjirmei kin de brûker in gesprek fiere sûnder de koptelefoan ôf te setten. De koptelefoan werkent de 
stim fan de drager en ûnderbrekt de muzyk as hy of sy begjint te praten. Ek wurdt omjouwingslûd dan 
wer trochlitten. Nei it lêste spreksinjaal begjint de muzyk nei in heale minút wer te spyljen. 

Tekst: M
arrit de Schiffart


