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Nederlanners binne gek op 
Máxima. Yn in nije enkête waard 
de keninginne op ’e nij as 
populêrste lid fan de keninklike 
famylje keazen. 

folgje LinKk magazine online
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Ha LinKk-lêzer!
Jim hawwe de earste twa moannen op skoalle der alwer 
opsitten. En? Hast dyn draai wat fûn? Leuke nije freonen 
moete? En útfûgele by hokker dosint jim streken úthelje kinne? 
As it by jim op skoalle krekt sa giet as yn de dramasearje H3L, 
dan kinne dy dosinten har mar klearmeitsje, haha! Mear oer dy 
searje fynst op de F-terside. 

Dizze LinKk hat as tema ‘Famylje  en freonen’. Ut hokker 
famyljeleden bestiet jim gesin? Hoe hjitte dyn freonen en 
wêrom binne sy cool? Op side 4 fertelt sjonger Boaz 
Roelevink dat er by syn dielname oan ‘We Want 
More’ net sûnder syn famylje en freonen 
kinnen hie. Lês ek it ferhaal fan Ziva en 
Dominique, harren famylje is wat oars as 
oars, mar supergesellich. Foar dy leit dus 
wer in LinKk grôtfol leuks! 

Trouwens... Wy binne altyd op syk nei by-
sûndere ferhalen. Hast dus wat cools, nuvers 
of grappichs te melden? Diel it en wa wit stiesto 
yn de folgjende LinKk! Kinst ús berikke fia ús 
socials of de mail (linkk@cedin.nl).

Hoi!
Marrit de Schiffart

Dochsto krekt as Jesse en Christine mei oan it Dub-drama fan 
Tsjil? Dan makkest kâns om mei Jesse of Christine yn ien fan 
de dub-drama ôfleveringen fan Tsjil te kommen. En wa wol no 
net mei in bekende TikTokker yn deselde fideo? 

Wat moatst dwaan? Folgje Tsjil op TikTok en YouTube. Kies ien 
fan de rollen en dub de sênes. Ferjit net om Tsjil te taggen én de 

goede hashtag te brûken. Dy hashtag fynst yn it filmke. Alle wiken 
komt der in nije knettergekke edit online mei Jesse en Christine en 
alle oare TikTokkers út Fryslân. 

Ek leuk op Tsjil: Puzzelpost (tag de influencer) en 
Tsjille yn Minecraft. Download ek de Tsjil app.

Wachtsje mar... 

folgje LinKk magazine online
.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

Wachtsje is noait leuk. Behalve yn Eastermar... Moaie 
aksje! 

Hasto ek in leuke, bysûndere of grappige Frysk op ’e 
dyk-foto? Mail ’m nei fryskopedyk@gmail.com en dan 
wurdt er grif publisearre op de website en socials fan Praat 
mar Frysk. 

Dub-drama 
op Tsjil
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muzyk fan Boaz Roelevink 

‘We Want More’‘We Want More’ 
It begûn allegearre mei in ymposant optreden yn 
Noardewyn Live op Omrop Fryslân. Dêryn song Boaz 
in ferske dat viral gie yn Fryslân. ‘Dat werd opgepikt 
door de commerciële zenders. Producers van tv-
programma ‘The Voice’ vroegen me om auditie te doen 
voor hun programma.’ Mar dêr fielde Boaz neat foar. 
Doe’t de redaksje fan it nije tv-programma ‘We Want 
More’ him frege, joech er him op. ‘Het programma was 
nog onbekend, dus het leek mij wel wat.’ 

We Want More
It programma ‘We Want More’ is in kombinaasje fan 
ferskillende talinteshows. Der binne fiif sjueryleden 
(ûnder oaren André Hazes, Davina Michelle en Ali 
B.). ‘Je hebt vier van de vijf stemmen nodig om door 
te gaan naar de volgende ronde.’ Boaz fertelt dat de 
spanning yn it hiele optreden te fielen wie. ‘Een jurylid 
kan zijn of haar stem ook weer terugtrekken als die je 
toch niet goed genoeg vindt optreden.’ Fierder mei ek 
it publyk sizze oft in muzikant goed genôch is of net.
It slagge Boaz, dy’t ek gitaar spilet, om yn de finale te 
kommen mei tolve finalisten. Hy song in eigen 
ferzje fan ‘Hopelessly devoted to you’ út de film 
Grease (1978). Uteinlik waard hy tsiende, 
mar dat fielt foar him net as ferlieze. ‘In de 
finale komen was voor mij al winst en als ik 
terugkijk op wat ik heb neergezet, dan kan 
ik alleen maar trots zijn.’

Famylje en freonen
Boaz waard berne yn Fryslân, mar groeide op yn Súd-Afrika. 
‘Toen ik tien jaar was zijn we naar Fryslân teruggekomen.’ De 
muzikaliteit hat er net fan frjemd. Syn heit en mem sjonge beide. 
‘Mijn moeder zingt wel eens backing vocals. Mijn vader zingt 
ook en speelt piano en gitaar.’ Boaz hat fjouwer broers en sussen. 
‘Samen met mijn ouders steunden zij mij echt enorm.’ Ek 
de freonen fan Boaz stiene foar him klear. ‘Op 
momenten dat ik gespannen was door de 
voorbereidingen voor ‘We Want More’, 
haalden zij mij op om leuke dingen te 
doen. Dan kon ik even relaxen. Bij 
de eerste uitzending zaten zij ook 
in het publiek. Mijn familie en 
vrienden zijn heel waardevol!’

Leare troch 
te dwaan
Earst siet Boaz op de muzyk-
oplieding D’Drive yn Ljouwert, mar 
dêr is hy mei opholden. ‘Ik vond het 
leertempo te laag en voelde daardoor niet 
genoeg uitdaging. Nu maak ik vier dagen in 
de week muziek en de andere drie dagen werk ik 
bij mijn zwager in het bedrijf.’ 
Boaz lispelet. Dat hâldt yn dat hy de ‘s’ net goed útsprekke kin. 
Dat foel ek op by it sjongen fan ferskes. ‘Twee maanden voor de 
opnames ben ik begonnen met logopedie. Daar leer ik de klanken 
beter uit te spreken en daar heb ik veel profijt van. Als ik nieuwe 
liedjes leer, oefen ik meteen de juiste klanken.’ 
Fan syn dielnimming oan ‘We Want More’ hat Boaz in hiel 
soad leard. ‘Het instuderen van de liedjes moest in hoog tempo 

gebeuren. Je moet heel snel een demo met je eigen versie van 
een liedje inzenden en daar gaat de band dan verder mee aan 
de slag.’ Dat wie hurd wurkjen, mar it hat der ek foar soarge 
dat Boaz no nije ferskes binnen in oere al sjonge kin. En 

dat is hiel nuttich foar syn takomst. ‘We zijn nu veel aan het 
repeteren en schrijven nu ook onze eigen liedjes. We hopen deze 
snel te kunnen laten horen.’

Tekst: Froukje Sijtsm
a

Hasto fan ’t simmer ek nei 

de finale fan it nije tv-

programma ‘We Want More’ 

op SBS6 sjoen? Dêryn wie de 

18-jierrige Boaz Roelevink 

út Harns te sjen en te 

hearren. Hy wist behoarlik 

yndruk te meitsjen mei syn 

rauwe rockstim. Wat binne 

syn takomstplannen?
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Kening yn ’e klasse
En dan sitte ynienen Willem-Alexander en Máxima by dy yn ’e klasse… It oerkaam Jildou, 

Jeska en Aukje fan it Drachtster Lyseum. De kening en keninginne wiene op streekbesite 

yn Súdeast-Fryslân en folgen in les Frysk, it fak dêr’t dit trio eksamen yn dwaan sil. 

It alderspannendst? Dat wie it momint dat de klasse klear 
siet en se yn ’e kantine joeljen en klappen hearden as teken 
dat it keninklik pear deroan kaam. ‘Doe waard ik echt hiel 
senuweftich,’ fertelt Jeska Groen. ‘Der wiene doe al in soad 
kameraminsken en fotografen by ús yn it lokaal, dat makke it 
noch oerweldigjender.’ 
Doe’t Willem-Alexander en Máxima ienkear deryn kamen, 
foel de spanning fuort. Jildou de Jong: ‘It fielde hielendal 
net forsearre, de kening en keninginne wiene oprjocht 
ynteressearre. Wy hiene de les fan tefoaren ek goed 
trochnaam mei ús dosinten. Sa wisten wy wat der komme soe, 
dat skeelde.’ 

Eachkontakt mei de kening
Hoewol’t de geroften al earder troch de skoalle gûnzen, 
krigen de learlingen de moarns pas offisjeel te hearren dat it 
keninklik pear komme soe. En ek noch by harren yn ’e klasse! 
‘Gelokkich hie ik leuke klean oan en siet myn hier bêst goed,’ 
gniist Jeska. Aukje Boomsma wie earst fernuvere. ‘It nijs 
moast eefkes besakje, mar dêrnei fûn ik it fansels superleuk, 
wa makket soks no mei?!’ Jeska is noch ûnder de yndruk. ‘Ik 
kin my noch hieltyd net foarstelle dat ik gewoan yn ien romte 
siet mei de kening en keninginne. Oars sjochst se op telefyzje 
en no sieten se flak neist my en hie ik eachkontakt mei se!’ 

Grappich momint
It leukste momint fan de 
besite fûnen se it petear 
oer it Frysk yn de sosjale 
media. Jeska: ‘De kening 
frege wêrom’t wy it 
Frysk as eksamenfak 
keazen hiene. In learling 
antwurde doe dat se it 
skriuwen better leare woe 
om’t wy de taal in soad brûke 
op sosjale media. Dêrnei frege 
de kening oft wy online dan ek 
Fryske ôfkoartingen brûke. Ja, waard 
der sein, BG, dat stiet foar bêst genôch.’ 
Aukje: ‘Dat is fansels superfrysk en de kening en keninginne 
snapten it dan ek net direkt, mar doe’t wy it útleine fûnen se 
it hiel leuk!’ 

En? Ha de fammen noch in moaie selfy mei it pear meitsje 
kinnen? ‘Nee,’ sizze se yn koar, ‘foto’s meitsje wie strang 
ferbean en de telefoan moast út.’ Rouwich binne se dêr net 
om. Jildou: ‘Op Insta en oare media binne wol in pear foto’s te 
finen dêr’t wy op steane. Bewiis ha wy dus!’ 
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De izige kjeld byt Oza yn it gesicht. 
Tsjokke bistehûden beskermje de rest 
fan syn lichem tsjin de winter. Efter  in 
beam wei oereaget Oza it keale plak yn 
de bosk foar him, syn eagen sjitte fan 
links nei rjochts, op siik nei in proai. 
Yn syn hannen rêste in bôge en in pylk 
mei in skerp stik stien oan ’e ein. Pake 
hat him it jeien goed bybrocht, net ien 
koe sa sjitte as syn pake Utze. No’t er 
der oan tinkt sjit it moed him fol. Pake 
is krektlyn stoarn, blies syn lêste azem 
út yn it fermidden fan famylje. Jûn, 
by folle moanne, sil pake oan ’e grûn 
tabetroud wurde. Heit hat him der krekt 
op útstjoerd om wyld te sjitten foar it 
feestmiel. It sêfte risseljen fan tûken 
lûkt Oza út syn tinzen wei. It wachtsjen 
efter de beam hat fertuten dien want 
foar him op it iepen plak ferskynt in grut 
reahart mei in prachtich gewei. Wylst 
it hart siket om de lêste blêden fan de 
leafbeammen, spant Oza de bôge en leit 

de pylk oan. Dan sjocht it hart Oza 
sitten en sil fuortspringe, mar it 
is al te let. De pylk sûzet troch de 
loft en rekket it hart rjocht yn it 
hert. Hy docht in pear stappen nei 
foaren, in pear tebek, en sakket 
dan troch de knibbels yn ’e wite snie. 
Oza komt it prachtbist benei en krijt syn 
ark, in knyft om it bist iepen te snijen, 
in skrabber om it fleis mei fan de hûd te 
skrabjen en alderhande oare attributen 
fan fjoerstien. Alles kin brûkt wurde: it 
fleis om op te iten, de bonken om ark fan 
te meitsjen, de hûden foar nije klean en 
it gewei… dêr wit Oza ek wol wat foar.

Dy nacht skynt de folle moanne 
heech boppe de beammen en smyt in 
spûkeftich ljocht oer de minsken yn 
’e bosk. Op in bêd fan hout leit pake 
Utze, hy hat moaie klean oan en op syn 
holle leit in mysterieus masker mei in 
grut gewei. By syn fuotten lizze tal fan 

potten mei iten 
en drinken, sieraden, stikken 

ark, wapens en noch mear. Dat hat pake 
allegearre nedich yn syn nije libben. 
Elkenien hat in fakkel yn ’e hân dy’t net 
allinnich ljocht jout, mar ek waarmte! 
Fjouwer mannen tille it houten bêd 
foarsichtich op en skowe it troch in 
yngong de grêfkeamer yn. Yn ’e fierte 
ropt in iensume ûle. In grouwe stien, 
dy’t wier net te tillen is, wurdt foar de 
yngong rôle en dan begjint it feest. 
Elkenien begjint te sjongen, oer Utze 
dy’t no in nij libben kriget, en syn soan 
dy’t no de nije stamâldste is. ‘Op in dei 
sil men ek sa foar my sjonge,’ tinkt Oza, 
‘dan ha ik stamâldste west en krij ik 
ek in nij libben. Sa is de sirkel fan alle 
bestean.’

NIJ LIBBEN

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

Echt wier! Mear as 25.000 jier lyn libben 

der al minsken yn Fryslân! It ferhaal fan 

Oza spilet him rûn 3000 foar Kristus ôf, yn 

de nije stientiid. It plak dêr’t Oza syn pake 

bedobbe leit is noch altyd te besjen yn it 

Rysterbosk en hat wol wat wei fan 

hunebêden yn Drinte.
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Al twa dagen hat Anne neat fan Wytske heard: gjin 
berjochtsje, appke of telefoantsje. Sels as se besiket in 
ôfspraak te meitsjen om inoar te sjen, kriget se gjin 
antwurd. Se begrypt der neat fan, oars hawwe se alle 
dagen wol in pear kear kontakt. It is fansels fakânsje, 
mar Wytske en dy binne ek thúsbleaun. Der sil dochs 
net wat slims mei har wêze?
 
Wytske har heit is in skoftke lyn samar ynienen 
ferstoarn. Hy wie hielendal net siik of sa. In 
hertstilstân, hiene de dokters sein. Se hiene mei 
de hiele freonegroep op de begraffenis west. 
Wytske hie in gedicht oer har heit makke en 
sels foardroegen. Se like hiel sterk en dapper. 
Sûnt dy tiid tinkt Anne wol ekstra goed 
om har freondin. Mei oaren derby docht 
Wytske hiel gewoan, krekt of is der neat 
oan ’e hân. Soms is se sels oan it gekjeien 
en makket grappen, lykas eartiids. Dat is 
echt Wytske. Mar as se tegearre binne, besiket 
Anne om it der wol oer te hawwen, sadat Wytske 
yn elk gefal wit dat se der oer prate kin as se dat 
wol.
Nee, it kin hast net oars of der is wat goed mis. It 
past hielendal net by Wytske om sa lang neat fan 
har hearre te litten. Anne weaget it derop en giet 
op ’e bonnefoai nei har ta. It is úteinlik har bêste 
freondin, en as it net útkomt, dan heart se it wol. 

Anne hat noch mar krekt oanbelle, of Wytske’s mem docht de doar 
iepen.
‘Hee, Anne, kom deryn. Wytske is op har keamer, gean mar nei boppen, hear.’
Har keamersdoar is ticht. It fielt wat nuver, mar Anne kloppet dochs mar 
oan foardat se har holle om ’e hoeke fan ’e doar stekt. 
‘Hoi.’
Wytske sit op har bêd, mei de holle foardel oer har telefoan bûgd, it 
lange hier as twa gerdyntsjes oan wjerskanten fan har gesicht. As se 
Anne heart, sjocht se op.
‘Hoi.’
Anne docht de doar achter har ticht en ploft del op de sitsek 
ûnder it rút.
‘Hoe is ’t?’
‘Bêst hear.’
Eefkes wit Anne net hoe no fierder. Wat moat se 
mei sa’n antwurd? It is fansels hielendal net bêst, 
mar blykber wol Wytske it dêr net oer ha. Wat 
te dwaan: trochfreegje of net? Mar it is ek net 
normaal dat se al sa’n skoft gjin kontakt hân 

Lústerje

hawwe. Eins hat Anne hielendal gjin nocht om der noch 
langer omhinne te draaien, se wol witte hoe’t it sit.
‘Wêrom hear ik al twa dagen neat fan dy?’
It klinkt suver wat lilk, al wie dat net de bedoeling. 
Eefkes liket Wytske te skrikken fan har toan, mar dan 
docht se wer like ûnferskillich.
‘Ik hie eefkes gjin sin oan kontakt, is dat sa nuver?’
‘Dan kinst dat dochs gewoan sizze? As ik hielendal 
neat fan dy hear, meitsje ik my soargen om dy.’
‘Hoedatsa?’
‘Hoedatsa?! We hawwe oars alle dagen kontakt! Ik 

tocht: der is wat mei dy. Hielendal no’t dat mei 
jim heit krekt bard is.’

‘Krekt of kin dy dat wat skele.’
No moat it net mâler! Anne ûntploft sawat.

‘Fansels kin my dat wat skele! Withoefaak 
begjin ik deroer. Datsto dy stilhâldst en 
krekt dochst of is der neat oan ’e hân is 

net myn probleem, wol?’
‘Hoe bedoelst: withoefaak begjin ik deroer. Witst 
wêr’tsto it altyd en ivich oer hast? Oer dysels! 
Altyd giet it oer dy, oer dyn beppe dy’t stoarn 

is, oer de freon fan dyn broer dy’t in ûngelok hân 
hat…’
‘Dat is net earlik! Dat doch ik omdat ik oars net wit 
hoe’t ik deroer begjinne moat. Ik wol dy allinnich 
mar helpe.’

Wilens steane se rjocht tsjininoar oer. Beide hawwe 
se de triennen yn ’e eagen. Beide falle se ynienen stil. 

Wytske giet wer op it bêd sitten. Eefkes wit Anne net wat te dwaan. Dan 
stapt se oer har lilkens hinne en giet ek op it bêd sitten, in eintsje fan Wytske 

ôf.
‘Sorry…,’ begjinne se tagelyk.
Wer is it in skoftke stil. Beide sjogge se nei bûten, dêr’t in seefûgel hieltyd yn 

rûntsjes troch de loft sweeft.
‘Sorry,’ begjint Anne dan opnij, ‘hast ek wol gelyk. Ik praat tink wol faak 

oer mysels. Foaral as ik entûsjast bin, dan rattelje ik mar troch. Mar ik 
fertelde oer ús beppe en de freon fan myn broer omdat ik tocht dat 

it dan foar dy makliker wêze soe om oer jim heit te begjinnen. Bist 
der sa stil oer.’

‘Ja, sorry,’ antwurdet Wytske, ‘ik fyn it gewoan net sa maklik 
om deroer te praten. Minsken ferwachtsje hieltyd mar datst 

dy sus of sa fielst, mar ik fiel my soms hast alle oeren oars.’
‘Wat wolst dan dat ik doch, behalve net safolle oer 

mysels prate?’ freget Anne.
‘Hielendal net prate,’ glimket Wytske, ‘gewoan lús-

terje.’ 

koart ferhaalkoart ferhaalkoart ferhaalkoart ferhaal



libbet fan trick nei trick

Skateboarder MilanSkateboarder Milan Op in moaie neisimmerdei treffe wy Milan op it Skate-
park yn Ljouwert. Hjir is hy net allinne hjoed te finen, 
mar hast alle dagen. Milan is noch mar 12 jier, mar hy 
hat al in protte fan ’e wrâld sjoen. ‘Ik ben geboren in 
Suriname en toen ik drie was woonden we in Durban, 
Zuid-Afrika. Daar ben ik begonnen met skateboarden. 
Mijn vader deed het ook. Ik heb het op een klein board-
je geleerd. Skateboarden is ook best wel populair in 
Zuid-Afrika. Het skatepark daar was wel vier keer zo 
groot als in Leeuwarden!’ Dêrnei wenne Milan ek noch 
yn Myanmar en Dútslân. Fiif jier lyn kaam er nei Ljou-
wert. 

Milan gie écht 
fanatyk skateboarden doe’t 

twa jier lyn it nije skatepark oan de 
Van Loonstrjitte realisearre waard. ‘Op 

het oude park lag asfalt en als je daar één keer 
viel lag alles meteen open. Nu hebben we een bet-

onnen ondergrond en gebeurt er niks. Dat maakt het 
skaten natuurlijk veel leuker.’ 

Lifestyle Lifestyle 
Skateboarden is net allinne in sport, eins is it ek in life-
style, dêr’t bepaalde skuon, klean en muzyk by hearre. 
Dit jier soe skateboarden foar it earst te sjen wêze as 
Olympyske sport. Fanwegen de koroanakrisis moatte 
wy dêr noch in jier op wachtsje. ‘Die olympische 
deelnemers zijn echt heel erg goed. Om zo goed 
te worden, moet ik nog wel even oefenen,’ laket 
Milan. ‘Maar mijn doel is wel om ooit mee te 
gaan doen aan wedstrijden, zoals een NK, EK 
of misschien zelfs wel een WK.’

Oates en toates oefenje
Der hinget in relaxte sfear op it skatepark. Elkenien 
kent elkoar en wit fan de oare wat hy of sy kin. Mar hoe 
wie dat doe’t Milan der foar it earst kaam? Fielde er him 
doe net oplitten? ‘Ik woon in het centrum van Leeuwar-
den, op tien minuten fietsen van het park. Toen ik hier 
voor het eerst kwam, zagen ze al snel dat ik het wel een 
beetje kon. Ik werd al gauw opgenomen in de groep. We 
moedigen elkaar altijd aan om nieuwe tricks te doen.’ 
De skateboarders wolle fan elkoar leare en elkoar better 
meitsje. Skateboarde is in yndividuele sport dy’tst mei-
elkoar beoefenest. Ideeën foar tricks betinkt Milan sels. 
‘Je moet creatief zijn en gewoon proberen of iets lukt. 
Als het niet lukt, moet je blijven doorzetten. Soms moet 
je een trick tig keer oefenen voordat het goed gaat, maar 
dat is het wel waard.’ 

Ast foar it earst op in skateboard stiest, moatst earst in 
basis oanleare. Dêrnei kinst tricks dwaan. ‘Dat is de Ol-
lie: door af te zetten tegen het board maak je een spron-
getje met het board. Het is moeilijk, maar je moet echt 
doorzetten,’ wit Milan. Want ast de Ollie ienris kinst, 
kinst folle mear skatetrúkjes oefenje, sa as flips of op 

rails springe. ‘Daarnaast moet je ook de Drop in le-
ren.’ Dy brûkst om fertikaal nei ûnderen te 
skaten, bygelyks yn in halfpipe.

Fetste trick
Wat is eins de fetste trick dy’t Milan oant 
no ta dien hat? ‘Ik denk de 360 en de Fee-
ble. Bij de 360 draai je een heel rondje en bij 

de Feeble slide je met je achterste truck op 
de rails. Het is niet de mooiste trick, maar 

wel een lastige.’ 

Milan sit yn ’e brêgeklasse fan CSG Comenius 
Zamenhof yn Ljouwert. It húswurk falt no noch 

mei en dus bliuwt der genôch tiid oer om te skaten. Hy 
riedt de sport oan elkenien oan: ‘Het is echt leuk om te 
doen, maar je moet wel een doorzetter zijn.’ Yn it begjin 
is beskerming ek belangryk. Milan skate altyd mei helm, 
wylst lang net elkenien yn syn groep dat docht. ‘Ik heb 
geen zin om bijvoorbeeld op de rails achterover te vallen 
waardoor ik gewond raak. Stel je voor dat ik nooit meer 
zou kunnen skaten.’ Nee, dêr moatte wy net oan tinke! 

Want wy binne supernijsgjir rich 
wat Milan allegear re berik-

ke sil op syn skate-
board.

Milan Heuschele 

(12) is in echte 

skateboarder. 

Syn klean, syn 

Insta-akkount, 

syn manier fan 

praten… út alles 

docht bliken dat hy gek 

is op skateboarden. ‘Ik 

kan de hele dag met een 

trick bezig zijn, zodat-ie 

uiteindelijk tóch lukt.’

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong 
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Filmkes fan Milan op syn 

board besjen? Tsjek syn 

Insta: @sk8milan. 

Fjouwer skate-ûnderdielen 
Der binne fjouwer ferskillende ûnderdielen 
binnen it skateboarden. 
•  Street, losse tricks mei dyn board op in glêde ûndergrûn. 
•  Park, tricks dy’tst dochst yn in skatepark 

mei rails, hellingen, rânen en sa. 
• Vert, tricks dy’tst yn ’e loft dochst fia in halfpipe.
• Pool, wêrby’tst skatest yn pools of bowls.
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Enola Holmes 2
Jim hawwe grif de film oer Sherlock Holmes syn lytse 
suske Enola Holmes sjoen. De film is noch mar sûnt 
septimber te sjen, mar no al de meast populêre film 
op Netflix oait. Goed nijs foar de fans: der komt in 
ferfolch! De film is in hit en Enola is krekt sa populêr 
as har grutte broer. Yn diel 1 gie it 16-jierrige famke op 
syk nei har mem dy’t samar ferdwûn wie. Al gau docht 
bliken dat Enola krekt sa’n detective is as har grutte 
broer en in like goede speurnoas. Wêr’t de twadde film 
oer giet, is noch net bekend. Bisto ek sa benijd?

Leafde yn in 
kofjetintsje

Akteur Zac Efron hat syn leafde fûn yn Vanessa. Nee, 
hy is net wer werom by High School Musical-stjer 
Vanessa Hudgens. Dit is in oare Vanessa. Dizze hat Zac 
nammentlik opdien yn in kafee yn Australië, dêr’t se 
wurke. It stel moete elkoar doe’t Vanessa him syn kofje 
brocht. Vanessa hat har servearstersskelk yntusken 
oan ’e kant lein. Se is nammentlik ynlutsen by de akteur 
en opholden mei har wurk. It klinkt hast as in mearke!

Winners FunX Music 
Awards 2020

Rapper Boef is de grutte winner fan de FunX Music 
Awards. Hy wûn mar leafst fjouwer prizen: bêste 
nûmer, bêste MC, bêste album en bêste manlike 
artyst. Dy lêste priis wûn hy al twa kear earder. Bêste 
froulike artyst wie Numidia. Sy skoarde ôfrûne jier in 
grutte hit mei har nûmer Tout est Bon, dat se tegearre 
mei Boef skreau. It útdielen fan de prizen wie dit jier 
trouwens sûnder publyk fanwegen it koroanafirus, 
mar it feestje wie der net minder om!

linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke siden

Blackpink krijt 
dokumintêre
De populêre girl group Blackpink hat in eigen 
dokumintêre op Netflix: Blackpink: Light Up the Sky. 
De doku oer Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa is perfekt foar 
minsken dy’t wol wat mear witte wolle oer Blackpink. 
Dizze Súd-Koreaanske popformaasje bruts rekôr nei 
rekôr. Yn de dokumintêre fertelle se it ferhaal fan 
harren megaflugge opkomst, in reis fol mei dreamen 
en swierrichheden. Fierder komst te witten hoe’t de 
groep ta stân kaam is. Ek nijsgjirrich foar de die-hard 
fans, want der sit ek ûnbekend materiaal yn. 

De ôfrûne jierren hat Netflix ek dokumintêres oer 
oare popstjerren útbrocht, lykas Lady Gaga, Beyoncé, 
Queen + Adam Lambert en Taylor Swift.

Lytse Gigi en Zayn
Poppenijs! Gigi Hadid en Zayn Malik binne heit en 
mem wurden. In skoft lyn waard al bekend dat Gigi 
yn ferwachting wie, mar no is de lytse der ek. It is it 
earste berntsje fan it model en de sjonger. ‘Us famke 
is der, sûn en prachtich,’ skriuwt Zayn op Instagram. 
Beide âlden sizze hielendal yn ’e wolken te wêzen. De 
namme fan it berntsje hâlde se noch eefkes geheim. 
Hoe tinksto dat de poppe hjit?

Lily Collins fynt 
dreamprins

Snow White-aktrise Lily Collins sil trouwe! Har freon 
Charlie stelde har de grutte fraach op in romantyske 
date yn de natuer. Lily dielde op Instagram in foto fan 
har ferlovingsring. Se sei dat se noch nea sa lokkich 
west hat en net wachtsje kin om har libben mei Charlie 
te dielen. Romantysk!

It nûmer Video Vixen fan de 

Ljouwerter producer Moker_B wie ek 

nominearre foar in FunX Award. 

Spitigernôch foel it net yn ’e prizen.



IK BIN 13 JIER

MYN SKOALLE IS CSG BOGERMAN KOUDUM

IK SIT YN DE 2E KLASSE FAN IT MVO* 

IK HA 2 TALEN FAN IT HERT

GRAPPICHSTE FRYSKE WURD IS ‘HOKKER’

GRAPPICHSTE DÚTSKE WURD IS ‘SECHS’ (6)

STOM IS AS MINSKEN FREEGJE: ‘SIS RIS WAT YN IT DÚTSK’

Wat no ast trije talen 

sprekst? En yn alle trije 

likegoed bist? Wat is dan 

dyn memmetaal, dyn taal 

fan it hert? Yn hokker 

taal dreamsto dan? Of 

praatst tsjin dyn kat? Irina 

Bloem (13) út Koudum 

praat alle dagen Frysk, 

Dútsk én Nederlânsk. Wy 

fregen har hokfoar taal it 

tichtst by har gefoel stiet.

Tekst en byld: A
nna M

arije Bloem
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Hoe sit dat no krekt mei dy 
meartalichheid fan dy?
‘Oant myn tredde wenne ik yn Wenen yn Eastenryk. 
Midden yn it sintrum. Myn ‘mama’ komt út Eastenryk 
en ik ha dêr noch folle mear famylje wenjen. Mar ús heit 
komt út Fryslân. Doe’t hy in jier as 25 wie stapte hy yn 
Koudum op ’e fyts om in wrâldreis te meitsjen. Doe’t er 
troch Eastenryk fytste trof er ús mem. Myn âlden fûnen 
it belangryk om my meartalich grut te bringen. Us mem 
prate Dútsk, ús heit hat earst noch eefkes Nederlânsk 
tsjin my praten, mar fûn dat dochs raar, want it Frysk wie 
de taal fan syn hert.’

Wat fynsto derfan dat dyn âlden
ferskillende talen tsjin dy prate?
‘Dat ha ik altyd superhandich fûn. Wy hiene famylje yn 
Fryslân en as wy hjir kamen koe ik it Frysk gewoan fer-
stean. As lyts famke prate ik earst wol Dútsk werom. Mar 
doe’t wy hjir kamen te wenjen prate ik hieltyd mear Frysk, 
sa’t elkenien dat hjir docht. Myn mama praat tsjin my en 
myn suskes Flora en Marie Dútsk. Al praat se ek in soad 
Nederlânsk mei ús, want dat moast sy yn it begjin noch 
leare. Tafallich hawwe wy juster wer ôfpraat dat sy allin-

nich Dútsk praat. Foardatst it witst ferdwynt it Dútsk 
hieltyd mear nei de efter-
grûn, dat soe skande wêze. 
Mei myn freontsje praat ik 
Nederlânsk, wylst wy beide 
thús Frysk prate, fet raar ast deroer neitinkst.’

Wannear is it handich om 
meartalich te wêzen?
‘Tafallich fûn ik in skoft lyn 
myn earste freoneboekje út 
Wenen. Dêr stie de namme fan 
myn freondintsje Emma yn, dy’t 
twa apparteminten boppe ús wenne. Doe’t ik op Insta 
nei har socht, fûn ik har! Wy hawwe no al moannen kon-
takt en as wy wer nei Eastenryk geane dan moetsje ik 
har wer! Doe wiene wy trije en no trettjin. Hoe 
leuk is dat? Op sa’n momint is it dus 
hiel handich dat ik gewoan yn 
it Dútsk mei har kommuni-
searje kin. Op skoalle docht 
de dosint Dútsk der alles oan 
om myn nivo noch mear om-
heech te krijen. Ik ha krekt Harry Potter und der Stein der 
Weisen lêzen en ik wurkje út boeken út hegere klassen. 
Op myn lêste mûnling hie ik in 9. Handich, sa’n Dútsk-
talige mem!’

IK SPREK 3,5 TAAL (EK WOL KNAP INGELSK)

De taal fan dyn hert, is dat 
it Dútsk, it Nederlânsk of it Frysk?
‘Wat in drege fraach. It is net it Nederlânsk, dy taal is fansels wol 
handich, mar sit net yn myn hert, dan earder yn myn holle. Mar 
tusken it Dútsk en it Frysk kin ik net kieze. Ek al tink, tel en dream 
ik yn it Frysk, as ik simmers yn Eastenryk bin, dan doch ik alles 
wer yn it Dútsk. As ik letter sels bern krij dan soe ik óf Dútsk óf 
Frysk tsjin se prate, hinget derfan ôf mei wa’t ik trou. Mar seker 
meartalich, want ek al moat ik soms eefkes skeakelje, ik fyn it 
foaral superhandich en bysûnder dat ik trije talen sprek. En moai 
meinommen: myn sifers op de taalfakken binne lekker heech, haha.’ 

irinairina
hat twa talen fan it hert

MYN NAMME IS IRINA

taal fan myn herttaal fan myn herttaal fan myn herttaal fan myn hert



Ziva en Dominique fertelle

16 17

Rûzje
Mei safolle minsken yn ’e hûs is der ek wolris rûzje. ‘Maar dat 
gaat niet over grote dingen hoor,’ fertelt Dominique. ‘Gewoon 
gekibbel over dat iemand teveel hagelslag pakt, of dat iemand 
zijn spulletjes kwijt is.’ Ziva follet oan: ‘Ja, of als iemand te breed 
op de bank zit. Die is altijd heel snel vol met zoveel mensen.’

It is dus ek de romte dêr’t de fammen it meast nei útsjogge. 
‘We hebben heel veel zin om te chillen in de grote schuur. Die 
heeft een betonnen vloer. Daar kunnen we lekker skateboarden, 
skeeleren en stuntsteppen.’ Dat se aanst folle fierder nei skoalle 
fytse moatte fine se net slim. ‘Dat hoort er dan gewoon bij.’

Pake en beppe 
De famylje op de buorkerij wurdt aanst trouwens noch grutter. 
De pake en beppe fan de famkes komme nammentlik ek by 
harren wenjen. ‘Mijn opa en oma zijn al heel lang gescheiden, 
dus ze krijgen beide hun eigen woongedeelte op het erf.’ Sa is 
elkenien byinoar, mar is der ek genôch romte om op jesels te 
wêzen. 

De âlden fan Ziva en Dominique hawwe noch mear plannen. ‘Ze 
willen ook een opvang voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar 
beginnen,’ fertelle de fammen. ‘Dan kunnen ze leren om in een 
groep zelfstandig te wonen.’ Bedoeling is dat dizze jongeren dan 
ek helpe op ’e buorkerij, mei de bisten of gersmeanen.

Putsjes
De fammen helpe sels thús ek wolris in hantsje mei. ‘Ziva doet 
alle opgevouwen was in de kledingkasten en ik let erop of het 
eten in de koelkast nog niet over datum is,’ fertelt Dominique. 
Ofspraken en struktuer binne dus wol belangryk. ‘Op 
vrijdagavond mogen de jongens laat opblijven en zijn zij 
baas over de afstandsbediening en op zaterdagavond geldt 
dat voor de meisjes.’

bysûndere famyljebysûndere famylje

By Ziva en Dominique thús is it 

altyd in drokte én gesellichheid 

fan belang. Se wenje yn in 

rychjeshûs yn Ljouwert, mei 

heit, mem, seis bern én hûn 

Dunya. Ferfele dogge se har 

hast noait. ‘We hebben allemaal 

hobby’s, zoals skateboarden, 

muziek maken en zingen.’ Oer 

in pear moanne ferhúzje se 

nei in buorkerij yn in Frysk 

doarp. ‘Echt een megagrote 

droom die uitkomt!’

Suskes én 
achternichtsjes
Ziva sit yn de earste klasse fan it gymnasium en 
Dominique giet folgjend jier nei de middelbere 
skoalle. De famkes binne achternichtsjes. ‘Toen mijn 
moeder ziek werd en overleed, ben ik bij Ziva thuis 
komen wonen. Ik was toen zeven jaar. We groeien 
op als zusjes en ik noem Ziva’s ouders ook papa en 
mama,’ fertelt Dominique. 

De fammen krije der wolris fragen oer. ‘Dan willen 
ze weten hoe dat zit met al die kinderen. Dat 
leggen we dan maar gewoon uit.’ Dochs fine oaren 
it wolris wat apart. Thús is der nammetlik ek noch 

in pleechberntsje. ‘Ons pleegbroertje 
Armani kwam bij ons als baby van vier 
dagen oud. Zijn moeder kon niet voor hem 
zorgen. Bij ons thuis kan hij opgroeien in een 
familie.’ Ziva wit net better. Har heit en mem woene 
altyd al in grutte húshâlding mei pleechbern. ‘Voor 
ons als kinderen is het vooral gezellig.’ Laitsjend: 
‘Meestal dan.’ 

Grutte pleats
Alle bern hawwe yn Ljouwert in eigen sliep keam-
merke, mar it is wolris wat krap. Gelokkich komt 
dêr oer in pear moanne feroaring yn. ‘We gaan 
verhuizen naar een hele grote boerderij in een 
Fries dorp,’ fertelt Dominique grutsk. De famylje 
fantasearret dêr al jierren oer. ‘Met fruitbomen, 
kippen, geiten en andere dieren. En genoeg ruimte 
om muziek te maken.’ Ziva drumt sûnt se fjouwer 
is. Se hat mei de buorlju ôfpraat dat se allinnich jûns 
twa oerkes drumme mei. ‘Anders worden de buren 
knettergek,’ laket se. 

Menoah (8)

Armani (6)

Nimrah (2)

mem heit

Jaël (13)

Ziva (11)

Dominique (11)

Dunya (?)

Tekst: Froukje Sijtsm
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Ik bin in echte knuffelkont,
ik sliep noch mei myn bear.

Mei heit en mem en Bijke en Moar, 
knuffelje ik alles byinoar,

mar ik hie noch plak foar mear.

Ik besocht it doe mei Peter.
Mar hy sei: ‘Ho, ho, oardel meter.’

En Benjamin en Klaas en Koos, 
dy woene ek net al te close.

By Loadewyk en Daan en Ruerd, 
kaam ik alhiel net yn ’e buert.

En Wesley sei: (dy leave pop),
‘Ik hâld myn mûlekapke op.’

Ik bin in echte knuffelkont,
mar no wit ik it ek net mear.

It bliuwt foarearst, it is my wat, 
by heit en mem en hûn en kat…

En by myn knuffelbear.

Jurjen vJurjen van der Meeran der Meer

Y
llustraasje: Lem

on ‘n Salt

Jurjen van der Meer

18 19
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Yn de hjerst wurde ek de 

hjerstklean wer út ’e kast 

lutsen. Dit seizoen sjochst in 

soad flanellen jassen. Sokke 

‘houthakkersjassen’ spotst by 

famkes én jonges. Se binne 

stylfol en maklik te kombi-

nearjen! En noch handiger: kinst 

de jas maklik oer ferskillende laachjes 

hinne lûke. Dus foar ekstra waarmte 

kinst der gewoan in trui ûnder oandwaan. 

Hjerstige geuren

Flanel

Elkenien hat in klûske op skoalle en dy klûskes 
sjogge der eins allegearre itselde út. Dochs kinst 
’m wol persoanlik meitsje. Mei stikkers en posters 
bygelyks. Mar kinst ek dit handige spegeltsje mei 
notysjeboerd deryn ophingje. Sa kinst altyd gau 
eefkes sjen oft dyn hier goed sit foardatst it lokaal 
yn stapst. Of gau in pinne pakke. Superhandich!

It is hjerst! En wa’t hjerst seit, seit fansels 

geurkearsen. Echte hjerstgeuren binne kaniel, 

gimber, sinesapel en boskgeuren. Hasto der al in 

pear op dyn sliepkeamer? Supersmûk! 

Nei it sukses fan de Fidget Spinner is der no in nije gadget dêr’tst mei frommelje kinst: de Tan-gle! Dit ding kinst ombûge en der figuerkes mei bouwe. Kinst de Tangle ek oeral omhinne kron-kelje litte. Se binne yn alle kleuren en maten te krijen. De Tangle makket krekt as de Fidget Spinner gjin lûd. Ek op skoalle te brûken dus! 

Tangle

Op kâldere dagen is it fijn om 

wat waarms te drinken. Foaral 

ast ûnderweis bist. Lekkere 

waarme tee - of poeiermolke - 

wannear’tsto wolst! Dat kin mei 

dizze termosflessen. Se binne te 

krijen yn allegearre formaten, 

kleuren en printsjes. Hip, waarm 

en duorsum… wat wolst no noch 

mear? 

Klûske pimpe

Termosflesse



Ferjit Fortnite, Fall Guys is de nije hit
Krekt as sitte Candy Crush en Fortnite yn ien game, sa fielt Fall Guys: Ultimate Knockout. Yn de game besikest mei 
sechstich man tagelyk sa fluch mooglik oer in hindernisbaan te draven, te fleanen en te springen. Elke omgong 
falle der spilers ôf. Fall Guys is in fette hit ûnder gamers en populêr oer de hiele wrâld. De game waard al mear 
as santjin miljoen kear download op Playstation en PC en al sân miljoen kear ferkocht op Steam. Spilesto it ek?

f-tersidef-terside

Sharon Kovacs sjongt oer Mata Hari
Hast it nije nûmer fan Sharon Kovacs al heard? It hjit Mata Hari en is in earbetoan oan dy Fryske dûnseres. 
Kovacs waard ynspirearre troch it dûnskostúm fan Mata Hari yn it Fries Museum yn Ljouwert. ‘Mata Hari 
fascineert mij buitengewoon door het mysterie dat haar omringt en haar tragische einde.’ Mata Hari (1876-
1917), berne yn Ljouwert, betsjoende har publyk mei eksoatyske en sensuele dûnsen. Se wie in styl-ikoan en 
femme fatale, mar waard yn de Earste Wrâldoarloch ek feroardiele foar spionaazje en fusillearre troch de 
Britten. ‘Al met al de juiste ingrediënten voor een boeiende soundtrack,’ fynt Kovacs dy’t yn 2014 yn binnen- 
en bûtenlân bekend waard mei it nûmer My Love.

Searje H3L nominearre foar Televizier-Ster Jeugd 
H3L, de dramasearje oer learlingen op de middelbere skoalle, wie nominearre foar de Televizier-Ster Jeugd, mar 
wûn dizze belangrykste Nederlânske priis foar berneprogramma’s net. Op dit stuit is it tredde seizoen fan H3L 
te sjen by Videoland. De searje draait om de yngewikkelde Tess en har populêre twillingbroer Thomas, dy’t nij yn 
klasse H3L komme. Op skoalle hâlde se har dwaande mei feesten, klassegenoaten, húswurk en oare saken. Tess 
hâldt foar har psycholooch in fideodeiboek by oer alles wat der yn ’e klasse bart. De aventoeren binne ek te folgjen 
fia Insta en TikTok: @klash3l.

Nije emoji’s op kommendewei
Ynkoarten binne der sân nije emoji’s te finen op dyn telefoan. It Unicode Consortium, de organisaasje 
dy’t emoji’s útbringt, komt yn 2021 mei nije ôfbyldingen. It giet om in brânend hert, in hieljend hert, 
in frou mei in burd, in genderneutraal persoan mei in burd, in holle yn ’e wolken, in suchtsjende 
persoan en in gesicht mei spiraaleagen. De Fryske flagge is der noch net by. En dat is bespotlik, fynt 
de ynternetredaksje fan Omrop Fryslân. Dêrom binne sy in aksje begûn: Operaasje Fryske flagge. Sa 
wolle se foarelkoar bokse dat de Fryske flagge ek in plakje krijt tusken alle flagge-ikoantsjes op de 
telefoan of sosjale media. 

Koroanatest troch robot
Hasto alris in koroanatest dien? Hoe soest it fine as dat tenei net troch in soarchmeiwurker mar troch 
in robot dien wurdt? Yn Singapore hawwe se de SwabBot makke. Dat is in robot dy’t koroanatests útfiere 
kin. It ding moat derfoar soargje dat helpferlieners minder bleatsteld wurde oan it firus. Neffens de 
makkers docht in test troch de robot ek minder sear, want it ding is hiel sekuer en sêft. Dat betsjut gjin 
kotsneigingen en triennen yn ’e eagen mear. Wy sizze: gau oanskaffe!

Tekst: M
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