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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.

Abonnemintspriis 2020-2021: 

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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In bist yn ’e hûs. Supergesellich! 
Mar wat binne de populêrste 
húsdieren fan Nederlân? 

folgje LinKk magazine online
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2.  Hûn
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Leuke LinKk-lêzer!
Fertrietlik. Dat waard ik fan de Netflix-film A Life on Our 
Planet. It is it persoanlike ferhaal fan de wrâldferneamde 
biolooch David Attenborough. Hy is 94 en hat syn libben lang 
yndrukwekkend moaie natuerfilms makke. Attenborough 
syn films en stim binne wrâldferneamd, dêrom wurdt hy ek 
wol ‘de stim fan de natuer’ neamd. Yn A Life on Our Planet, 
wierskynlik syn lêste wurk, fertelt hy hoe’t er de natuer yn 
syn karriêre feroarjen sjoen hat. En dat makket fertrietlik. 
Dochs jout de film ek hoop. Neffens Attenborough is 
it noch net te let om de ierde te rêden. As wy no 
begjinne kin it. Dus: wat hasto hjoed dien 
om de wrâld te rêden? 

Hoi!
Marrit de Schiffart

Hasto it filmke fan dosint Conrad Berghoef fan Friese Poort 
Drachten sjoen? It is alwer âld nijs, mar té leuk om hjir net te 
neamen. Berghoef siet online les te jaan en alle learlingen hiene 
de kamera út. Ynienen giene alle kamera’s oan en holden de 
learlingen stik foar stik in betankbriefke foar de lins. Bedankt 
Conrad, Dankjewel lieve Conrad en gean sa mar troch. 

Berghoef, dy’t it online lesjaan hielendal net leuk fynt, wie djip 
ûnder de yndruk en koe gjin wurd útbringe. ‘Ik sta erom bekend 
dat ik niet op mijn mondje ben gevallen maar ik wist gewoon een 

minuut lang niks te zeggen. Het is alsof de klas aanvoelde dat 
ik dit even nodig had.’ 

De dosint sette it ferrassingsmomint op Twitter en dêrnei 
gie it hartstikke viral. Moaie aksje! Fertsjinnet dyn dosint 
ek in betankje? Doch it!  

Snits, Akkrum of 
Burgum oan ’e muorre

folgje LinKk magazine online
.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

By Studio216 yn Hilaard meitsje se prachtige 
kaarten en posters fan dyn stêd, doarp of 
wyk. Miksien leuk as kadootsje of foar 
op dyn keamer? Kies bygelyks foar 
de stêd dêr’tst berne bist, it doarp 
dêr’tst wennest of it lân fan dy 
iene moaie fakânsje. Der binne 
posters mei plattegrûnen, 
tekeningen of koördinaten. Sit 
dyn doarp of stêd der net tusken? 
Jou it oan en de makkers fan 
Studio216 hawwe it ûntwerp samar 
klear! Sjoch op 
www.studio216.nl. 

Learlingen ferrasse dosint

Filmke giet viral
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mist it draaien yn klups

As der ien lân op ierde is 

mei de bêste dj’s dan is 

dat Nederlân. Armin van 

Buuren, Martin Garrix, 

Tiësto, Afrojack of Sunnery 

James (de man fan Doutzen 

Kroes)... Allegearre top-dj’s 

en allegearre Nederlanners. 

Mar hoe sit it mei goeie 

froulike dj’s? Dj Carmen 

Lisa (21) út Ljouwert 

timmeret al in pear jier 

stevich oan ‘e dyk.

Dj Carmen Lisa (de artystenamme fan Carmen Peper) draait 
noch mar in pear jier. Dochs is se al fan jongs ôf oan bekend 
mei de technowrâld. ‘Mijn ouders zijn echte technoliefhebbers. 
Ik ging vaak met hen mee naar technofeestjes en -festivals.’ 
Foaral Carmen har mem is gek op muzyk. ‘Zij wilde eigenlijk ook 
graag dj worden, maar dat is er nooit van gekomen. Ze is daarom 
extra trots dat ik nu wel draai.’ Trije jier lyn begûn Carmen mei 
it meitsjen fan hard melodyske techno. ‘Ik ontmoette al gauw 
mensen in de muziekwereld die mijn stijl waardeerden en die 
mij verder wilden helpen in mijn carrière.’

Blide techno
Elektroanyske muzyk kaam op tusken 1970 en 1980. Yn 
Nederlân waard it om 1990 hinne populêr, al hat techno as 
muzykstyl noait in hiel grut publyk berikt. ‘Vroeger was techno 
heel donker en duister,’ leit Carmen út. ‘Maar nu is er een nieuwe 
stroming.’ Carmen har techno is folle ‘ljochter’. ‘Ik wil licht 
brengen, mensen weer hoop geven.’ De techno fan Carmen is in 
bytsje sweverich, fertelt se. ‘Ik vind het fantastisch als mensen 
helemaal in mijn muziek opgaan, dat ze blij worden en elkaar 
gaan knuffelen.’

Draaie op moaie lokaasjes
Krûpe en koroana... dat kin no dus eefkes net. Draaie yn folle 
klups en op gesellige festivals sit der dêrom ek net yn foar 
Carmen. En dat al in jier lang. Dat is lestich foar ien dy’t oars alle 
wykeinen op feestjes stiet en ek alris op feesteilân Ibiza draaide. 
‘Ik mis het draaien enorm.’ Dêrom betocht Carmen fan ’t simmer 
in nij konsept: draaie mei in livestream op moaie lokaasjes. 
‘Bijvoorbeeld tijdens het golden hour (as de sinne ûndergiet) op 
het dakterras van het huis van mijn ouders, met achter mij de 
Oldehove, de bekende toren in Leeuwarden.’ Sa koe se minsken 

dochs genietsje litte fan har muzyk. Fansels hopet se nei de 
koroanakrisis wer echt te draaien op eveneminten en yn klups.

Carmen wol hiel graach har ferhaal fertelle mei har techomuzyk. 
In pear jier lyn giene har âlden fallyt. ‘Je hoort vaak dat zoiets 
eindigt in scheidingen en gebroken gezinnen, maar het heeft 
ons als familie juist dichter bij elkaar gebracht.’ Dochs rekke 
Carmen yn dy tiid wol ‘freonen’ kwyt. ‘Mijn familieleden zijn 
eigenlijk mijn beste vrienden.’ It meitsjen fan muzyk brocht 
Carmen treast en holp har der yn dy drege tiid wer boppe-op. 

Carmen praat stedsfrysk
Carmen hat in Frystalige mem en in heit dy’t it stedsfrysk fan 
Ljouwert praat. Carmen en har broerke waarden berne op It Bilt, 
dêr’t Biltsk praat wurdt. ‘Mijn moeder sprak vooral Nederlands 
met ons, mijn vader Leeuwarders en op straat leerden we Bildts. 
Het Fries kan ik goed verstaan, maar ik voel me vertrouwder met 
het stadsfries. Dat is de taal van mijn hart.’ Om it Ljouwertsk 
ûnder de jongerein te promoatsjen hat de gemeente Ljouwert 
ûnder oaren Carmen frege om kreative ideeën te betinken om it 
stedsfrysk hipper te meitsjen. In hiele bekende froulike dj út Nederlân is 

dj 100% Isis. Sy wurdt wrâldwiid sjoen as 

dé froulike pionier fan elektroanyske 

dûnsmuzyk. Se stiet yn de top 10 fan 

froulike Tech-House dj’s.

Tekst: Froukje Sijtsm
a 

Dj Carmen LisaDj Carmen Lisa



Tekst: Elbrich V
reeling

Ja, do lêst it goed. Der binne ek bisten mei in account op Insta. Guon 

hawwe sels tûzenen of miljoenen folgers. Wy fan LinKk hawwe 

fiif Instabisten selektearre dy’t wy it meast bysûnder fûnen. Leuk 

om te folgjen! Guon binne trouwens ek al te finen op TikTok.

Instabisten
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De kolf fan it karabyn drukt tsjin it 
skouder en syn each mikeret lâns de 
loop. Yn opperste konsintraasje krom-
met er syn finger om de trekker. It is 
kâld bûten en IJje syn hannen binne 
stiif fan ‘e kjeld. Hy blaast syn azem 
rêstich út as er de trekker oerhellet. It 
skot klinkt lûd yn ’e iere moarnsstilte 
en fierderop spat in apel op in pealtsje 
útinoar. IJje is in betûft skutter en dat 
fertelt er oan elkenien dy’t it mar hearre 
wol. Hy sjit net allinne op apels mar ek 
op wyld; hazzen en harten. It fleis is 
wolkom want se hawwe it thús net rom. 

Tinzen mealle yn syn kop om wylst er in 
nije apel delleit. Fereale is er. Op Aaltsje. 
Aaltsje, de frou fan syn maat. Hy woe 
it tsjinhâlde mar de leafde wie te sterk 
en dêrneist, syn maat siet dochs yn ’e 
finzenis foar stellerij. Nee, Hendrik wie 
net in gewoanenien, hysels ek net. Al wa’t 
macht hie spuide er op; de regearing, de 
plysje, boargemasters… min folk, fûn hy.
Samar hie se by him foar de doar stien, 
Aaltsje. De triennen yn ’e eagen, it 
taaste him yn ’t moed. ‘Ik kom by dy 
wenjen,’ hie se sein wylst se him mei 
har betrienne  blauwe eagen achter de 
hjitte kofjedamp wei oanseach. Hy hie 
har net wegerje kinnen. ‘Is goed,’ hie 
er antwurde, sûnder fierder neitinken. 

Seis bern hie se achterlitten, oan 
har lot oerlitten, om by him te 
wêzen. Om it libben dat sy hie te 
ûntflechtsjen en krekt te dwaan 
as wie it der net. Seis bern. Tsja, 
alles foar de leafde.

Hy krijt in stik apel op fan de 
beferzen grûn en set de tosken der yn. 
‘It kin sa ek net, ik sil har fertelle dat it 
oars moat.’ Beret skikt er syn jas rjocht 
en lûkt er de pet noch djipper oer de 
eagen. Hy is hast by it hûs as de doar 
hommels iepen fljocht en Aaltsje nei 
bûten sprinten komt. ‘Se komme my 
heljen, IJje! Se komme deroan! Plysjes 
op fytsen, fjouwer man sterk. As se 
my krije gean ik ek de finzenis yn!’ 
Hy wie sa beret west, mar no’t er har 
helpleazens sjocht rekket it him yn syn 
siel en syn kop knalt hast útinoar as in 
apel op in pealtsje. Helder tinke kin er 
net mear. Mei de rêch fan de hân faget 
er it iis út syn snor. ‘Gean nei binnen 
ta,’ seit er tsjin Aaltsje, ‘en kom 
der net earder út as dat ik dy 
derút helje!’ Aaltsje knikt 
en flechtet it hûs yn. IJje 
besjocht syn gewear 
nochris goed en rint 
om it hûs. Dan 
sakket er op ien 

knibbel 
en mikt yn ‘e fierte 

dêr’t fjouwer skimen op fytsen oanriden 
komme. ‘Kear om of ik sjit!’ De fjouwer 
bliuwe stean en stappe ôf. Net ien keart 
om mar ien fan de mannen taast yn ’e 
jas. Hy pakt syn pistoal, IJje tinkt dat er 
op him sjitte sil. Sûnder neitinken docht 
er wat er sa faak dien hat: op jacht, mar 
net op hazzen. Fjouwer lûde knallen 
binne genôch, dan wurdt it him read 
foar de eagen. In tel letter rint er mei syn 
Aaltsje oan ‘e hân it fjild yn, de flammen 
slaan út it tek fan it hûs. Wat hat er dien? 
En wêrfoar? Alles foar de leafde?

ALLES FOAR 
DE LEAFDE

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

Echt wier! Op 18 jannewaris 1929 sjit IJje 

Wijkstra fjouwer fjildwachters dea en 

flechtet mei syn freondinne Aaltsje. It stel 

wurdt oppakt en IJje kriget 20 jier 

finzenisstraf mar stjert yn ‘e finzenis oan 

tbc. Aaltsje hâldt oant har dea ta fol dat it de 

fjildwachters wiene dy’t begûnen mei 

sjitten. De ferneamde Fryske skriuwer Rink 

van der Velde skreau in boek oer dit barren: 

De hûn sil om jim bylje.

Wurdlist
Mikerje – turen
Iere – vroege
Betûft – ervaren
Tinzen – gedachten
Finzenis - gevangenis
Beret – resoluut
Hommels – plotseling
Tek – dak

Tekst: A
ant Jelle Soepboer

Jiffpom

Harry & Lawrence

Prissy

Lionel

Namme: Jiffpom (@jiffpom)
Soart bist: Pomeriaanske hûn

Tal folgers: 10,5 miljoen

Nee, dit is gjin knuffelbear. 
Dit is Jiffpom, de be-
kendste hûn op sosjale 
media. Kinst him ek sjen 
yn de muzykfideo ‘Dark 
house’ fan Katy Perry en hy 

hat sels yn films spile. Syn 
foto’s en filmkes binne tige 

populêr. Want sis no sels, hy 
sjocht der dochs superskattich út 

yn syn moaie outfitsje?

Namme: Juniper (@juniperfoxx)
Soart bist: foks
Tal folgers: 1,6 miljoen

‘De lokkichste foks op ierde’ 
wurdt se ek wol neamd, 
want se lake al by har berte! 
Se wennet mei hûn Moose 
by baaske Jessika. Meastal 
kinne hûnen en foksen net 
goed mei-inoar opsjitte, dus 
it is wol hiel bysûnder dat 
Juniper en Moose net byinoar 
wei te slaan binne. Se stean dan ek 
gauris tegearre op ’e foto.

Namme: Harry en Lawrence (@guineapigture)
Soart bisten: bargemotten (marmot/kavia)
Tal folgers: 15,5 tûzen

Doe’t dizze bargemotten noch lyts wiene, makke 
baaske Linde al foto’s fan harren. Sa kinst se sjen 
achter in winkelkarke, itend by in picknicktafel 
en lêzend yn ’e krante mei in bakje kofje derby. 
Alles wat nedich is foar de foto’s makket Linde 
sels. It binne leave húsdieren, fertelt se: ‘Se 
begroetsje my altyd as ik thúskom en winters 
lizze se tegearre by my yn ’e nekke, lekker waarm.’

Namme: Prissy (@prissy_pig)
Soart bist: minybaarch

Tal folgers: 697 tûzen

Priscilla is in lyts rôs baarchje dat 
mei har famylje yn Florida op in 
bargebuorkerij wennet. Prissy stiet 
faak allinnich op ‘e foto mar ek wol mei 
broerke Pop of mei neefkes en nichtsjes. 
Harren baaskes ferklaaie de barchjes yn 
grappige outfits en meitsje dan foto’s.

Juniper

Namme: Lionel (@lionelthehog)
Soart bist: wytbúkstikelbaarch

Tal folgers: 715 tûzen

‘Earst bin ik stikelich, dêrnei bin ik leaf ’, stiet 
der neist de profylfoto fan Lionel. Dizze 
Amerikaanske stikelbaarch posearret mei 
in sombrearo op, mei lytse breiden sokjes 

oan, mei in bakje iis yn ‘e hannen, kinst it sa 
mâl net betinke… Op alle foto’s laket Lionel. 

Baaske Lithe wol alle minsken laitsje litte mei 
dizze blide foto’s.
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Jelmer & syn heit
‘Jelmer jonge, moarn komt de feewein en hellet 16 kij op. We hawwe ferlet fan 
wat ferjonging fan ús feesteapel. Sa krije we wer mear molke.’ Jelmer sjocht 
syn heit oan. Hy wit dat dit sa no en dan ris moat, mar leuk fynt er it net. Mear 
molke betsjut mear ynkomsten. ‘In pleats is ek in bedriuw,’ docht syn heit der noch 
in skepke boppe-op. ‘Ja mar heit, Hermien hoecht net mei dochs?’ Heit sjocht Jelmer 
oer syn brillemontuer hinne oan en seit neat. ‘Hermien is tafallich wol de alderleaf-
ste ko fan de hiele wrâld,’ seit Jelmer lûd en hy draaft de keamer út, nei de stâl. 
 
Hermien 
‘Hermien, do moatst goed harkje nei wat ik sis,’ seit Jelmer sêft yn it brune kowe-ear, 
‘allinne dan kin it noch goed komme.’  
Hermien hat de earen boppe-op ’e kop, se draaie as propellers yn ’e rûnte as Jelmer syn 
advizen yn har ear flústeret. ‘Jonge, jonge rêstich no,’ balt Hermien. ‘Do praatst mins-
ketaal, sa fluch kin ik dat net neikomme.’ Stadichoan begrypt Hermien wat Jelmer seit. 
Se fersjit fan kleur. ‘Krammele dat is net bêst,’ balt se de stâl yn. Alle kij steane op skerp. 
‘Jelmer hjir seit dat sechstjin fan ús moarn ferhúzje nei hamburgerlân,’ werhellet Hermien 
foar alle bisten, ‘moarn betiid komt de feewein foarriden.’  
‘Moatst dy net sa opstokelje litte troch sa’n minskejong juh,’ antwurdet de ko neist har. It is 
Hermien har suske.  
‘Jelmer hat meast gelyk,’ antwurdet Hermien. De stâl is earst wat ûnrêstich mar nei in skoftke 
binne de bisten it nijs ek alwer fergetten. De kule rûkt hearlik en wêrom soest dan oan sokke 
horrorsenario’s tinke? Suske seit neat en wjerkôget in stik gers. It smakket ynienen in stik 
minder soppich. 
 
De feeferfierder 
‘Alleehop dames, derrrryn!’ De frachtrider fan de feewein stiet om healwei seizen klear by de 
buorkerij. Heit stiet him al op te wachtsjen. Ek foar him is it net leuk om fee ôf te fieren. ‘Mar it 
moat,’ seit er tsjin himsels, ‘ik moat de bank betelje.’ Underwilens tikket er Martsje 9 sêft op it bil. 
It bist giet, heal sliepperich noch, mei de boer mei de feewein yn. Martsje is nûmer fjirtjin.  
‘We binne der hast,’ seit de feeferfierder tsjin de boer.  
Dy knikt. ‘Kom Hermien, no meisto. Hy pakt Hermien by it helter. De ko moat de oaren achternei, 
de wein yn. ‘Toe mar Hermien,’ seit er freonlik. Eins fielt er him ek wat gemien. Hermien is ommers 
Jelmer’s leavelingsko? 
Hermien en Suske sjogge inoar oan. Se hawwe it fannacht goed bepraat. Se steane op skerp. Earst wat dom-
mich rjochting de feewein rinne en dan as de bliksem útnaaie. It bosk yn.  
 

‘Helaaaaa, wat sil dat!’ ropt de feerider. ‘Fer#%*!’ flokt de boer.  
‘Gau de stekken ticht. Der achteroan!’ raast de feekeapman.  
 
De politike partij 
Jelmer hinget foar de telefyzje. It Jeugdjournaal, de NOS, sels bûtenlânske 
nijsstjoerders filmje op ’e pleats en draaie yn ‘e bosk. Allegearre sykje se Her-
mien, mar dy is al mear as in wike op sjou. Hjoed is heit op it nijs. ‘As it bist de 
dyk oer springt, dan barre der ûngelokken,’ seit er soarchlik.  
‘Se is sa dapper,’ ropt de ferslachjouwer entûsjast, ‘Hermien hoecht no dochs 
net mear dea?’  
‘Om ’e drommel wol!’, foeteret heit op it byldskerm. Jelmer is lilk. Sa poerra-
zend lilk. Hy pakt syn mobyltsje en bellet, en bellet, en bellet. Eindelik hat er de 
goeie te pakken.  
‘Met de Politieke Partij voor de Koeien,’ seit in frommeske. Hastich leit Jelmer 
út wat der op it hiem bard is. De frou oan de oare kant folget it nijs ek. Mei in ‘we 

gaan ons best doen hoor’ nimme se ôfskie. 

De feedokter 
Op de fjirtichste nacht sitte Jelmer, heit en de feedokter ferstoppe achter in dikke iik. 

‘Ik ha in dûbele doasis yn myn ferdôvingspistoal dien. Sels in oaljefant kin ik hjirmei 
omlizze,’ pocht de feedokter. 

‘Dan moatst ditkear wol rekke sjitte omkoal,’ seit de boer skerp. ‘Sttt... ik hear ’m, leau 
’k. Ik rûk yn elk gefal farske kowepankoeken.’ Dan fluitet in doasis fan it medisyn djip it 

liif fan de ko yn. En nei twa ûnwisse stappen sakket Hermien troch de poaten. Se himet 
swier. Jelmer fjochtet tsjin syn triennen as er op har ta draaft. 
 
Bert 
No wenje Hermien en Suske yn it kowerêsthûs yn Sânhuzen by Aldeberkeap. Jelmer 
hat der, mei syn telefoantsje nei de Partij voor de Koeien, foar soarge dat in hiele 
protte minsken jild jûn hawwe foar it ferbliuw fan Hermien en Suske. Heit hat ek mei-

betelle. Neffens Bert, de eigener fan it rêsthûs, moasten de beide kij earst bot wenne. 
‘Foaral Hermien miste har frijheid. Mar se binne wol moai ûntsnapt oan Hamburgerlân.’ 

Leaust der neat fan? Sjoch dan ris op: https://www.kidsweek.nl/nieuws/hermien-naar-koeienrusthuis

Ûntsnapt

Tekst: C
iska N

oordm
ans

koart ferhaalkoart ferhaalkoart ferhaalkoart ferhaal



‘Skyen stiet by my op ien’

 

Carsten Nienhuis út Dokkum gie op 3-jierrige 
leeftiid foar it earst op wintersport. ‘Ik skiede 
zo snel als ik kon naar beneden en kende geen 
angst.’ It iennige dêr’t er bang foar wie, wie it 
sluten fan de skyliften oan ‘e ein fan ‘e dei. 
‘Dan huilde ik omdat ik niet meer naar boven 
kon om nog een afdaling te maken,’ laket de 
no 18-jierrige alpineskyer.

Ferhúzje nei Eastenryk
Doe’t Carsten acht wie, kochten syn âlden (ou-

ders) in pensjon yn it Eastenrykse doarp Wagrain 
en ferhuzen se mei Carsten en syn 

suskes Brecht en Lotte 
nei it 

lân fan de wite berchtoppen. ‘Ik vond het 
prachtig om daar naar toe te verhui-
zen. Natuurlijk was het afscheid 
van familie en vrienden lastig, 
maar ik vond het ook leuk om 
naar Oostenrijk te gaan.’

Fan fuotbal nei skyen
Krekt as yn Fryslân gie Carsten op fuotbal, mar dat 
duorre net lang. ‘Ik werd al vrij snel gevraagd om mee 

te gaan naar een skitraining. De kinderen op mijn ba-
sisschool skieden allemaal. Zoals wij hier voetbal- en 

ijsclubs hebben, heb je daar overal lokale skiclubs.’ 
It wie al gau dúdlik dat Carsten goed skye koe. 

‘Mijn eerste wedstrijd was in Flachau en daar 
werd ik vierde van de 25 deelnemers, met al-

leen maar Oostenrijkers.’ En dus ruile hy it 
fuotbal definityf yn foar de skypiste. 

Wat fynt Carsten sa leuk oan skyen? ‘De 
snelheid, de frisse lucht, het buiten zijn 
en natuurlijk de techniek die erbij komt 
kijken. Met skiën ben je altijd bezig om je 

techniek te verbeteren. Je hebt nooit dezelf-
de omstandigheden. Een berg kan steiler of 
vlakker zijn, de sneeuw kan zachter of hard-
er zijn, er kunnen bulten in zitten, het kan 

Trije jier wie 

Carsten doe’t 

er foar it earst 

op skys stie. 

Hy fûn it fuort 

geweldich. 

Fan syn achtste 

oant syn sechstjinde 

wenne hy yn Eastenyk, it 

skywalhalla fan Europa. Dêr learde 

hy noch better skyen. Sels sa goed dat 

er no alles docht om de Olympische 

Spelen fan 2026 te berikken.  

ijzig zijn… Je basishouding 
moet onder al die omstan-
digheden constant zijn. 
Daar moet ik veel uren 
voor maken en ervaring 
opdoen.’

Olympische Spelen
De Olympische Spelen fan 2026 yn Italië binne Carsten syn 
ultime doel. Dêr hat er alles foar oer. Sûnt 2019 wennet de 
famylje Nienhuis, nei 8 jier Eastenryk, wer yn Dokkum. Dêr-
troch hat Carsten foarich seizoen eefkes traind mei it Neder-
lânske junioareteam, mar dat wie gjin sukses. ‘Ik voel me in 
het skiën een Oostenrijker en om dan tussen de Nederlanders 
te komen was een hele verandering, daar voelde ik me niet 
goed bij.’

Skoalle op it twadde plak
Doe’t yn maart alles stil kaam te lizzen fanwege koroana 
socht Carsten direkt kontakt mei syn Eastenrykse trainer 
Balthasar Meißl. ‘Hij vond het prima dat ik weer een 
tijd bij hem ging trainen. Ik ben nu vanaf september 
tot en met april in Oostenrijk, waar ik in een ap-
partement naast mijn trainer woon.’ Hy moat 
dan wol syn âlden en suskes misse, mar dat 
wie Carsten al in bytsje wend. ‘Vanaf mijn 
twaalfde ging ik naar de Skihauptschule 
in Bad Gastein, een internaat voor skiërs 

waar school en sport worden gecom-
bineerd.’ Op dit stuit sit Carsten yn 
it lêste jier fan de HAVO op it OSG 
TAlentencollege Noord (TAN) op It 
Hearrenfean. Dêr hat er gjin klassi-
kale lessen, al syn skoalwurk docht er 
selsstannich, yn syn eigen tiid en tem-
po. ‘Vorig jaar heb ik Duits en Engels al 
afgerond, dit jaar heb ik dus nog maar 
een paar vakken over. Het is niet makke-
lijk, maar het lukt om tussendoor tijd aan 
school te besteden.’

Carsten traint hast alle dagen op de pyste. 
Sa no en dan hat er in rêstdei wêrop’t er te 
fytsen giet. ‘Op een skidag gaat mijn wekker 

om zes uur. Dan trainen we tot drie uur ’s mid-
dags op de piste. Als ik thuiskom moet ik nog 

uitfietsen, korte krachtoefeningen doen en mijn 
ski’s waxen en slijpen. Het is belangrijk dat mijn 

materiaal altijd tiptop in orde is.’ Mocht it net slag-
je om as skyer de top te heljen, dan wol Carsten piloat by de 

loftmacht wurde. ‘Maar ik ben niet iemand die snel opgeeft, 
dus het skiën staat bovenaan.’

Ek skye?
Yn Fryslân wurde de winters hieltyd waarmer en bergen binne 
der net, mar wolst dochs ris skye? Yn Ljouwert, It Hearren-
fean, Snits en De Jouwer binne indoor rolbanen. ‘Dat is natuur-
lijk wel een groot verschil met skiën in Oostenrijk, maar als 
beginnend skiër krijg je daar wel een beetje het gevoel. Je 
wordt heel goed begeleid en je krijgt goede tips waar je in de 
echte sneeuw zeker iets aan hebt.’ Dat is dus wol in oanrieder, 
sadree’t it wer kin!  

Alpineskyer Carsten  Alpineskyer Carsten  

Underdielen alpineskyen
•  Slalom – trajekt mei reade en blauwe poartsjes dy’t ticht 

byelkoar steane wêrtroch’tst koarte bochten skye moatst. 
•  Reuzeslalom – de poartsjes steane fierder útelkoar 

wêrtroch’tst langere en fluggere bochten makkest. 
•  Ofdaling – meast spektakulêre ûnderdiel wêrby’t de ôfstân 

tusken de poartsjes it grutst is en de snelheid it heechst. 
•  Super-G (Super Giant Slalom) – miks fan 

de reuzeslalom en de ôfdaling.
•  Alpine-kombinaasje – hjirby skyst sawol 

op de ôfdaling as op de slalom.

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong , Ernest Selleger

Sjoch ek op Carsten syn website (www.

carstennienhuis.com) of folgje him op 

Insta (carsten_nienhuis). 
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Halsey bringt 
make-upline út

Dat Halsey goed sjonge kin, wisten wy al. Mar witsto 
dat se ek in passy hat foar make-up? De sjongeres komt 
no mei in eigen make-upline. De line sil about-face 
hjitte. Halsey hat al it wurk foar de kolleksje sels dien: 
fan it kreëarjen fan de produkten oant it design fan 
de ferpakkings. Se hat ek de make-up oanbrocht by de 
modellen dy’t yn de kampanje foarkomme. Bysûnder! 
Op Twitter seit se út ’e skroeven te wêzen mei har 
make-upline. Fan alle merken thús, dy Halsey!

Cody Simpson hat 
Belgyske freondinne

It liket derop dat Cody Simpson nei syn split mei 
Miley Cyrus opnij de leafde fûn hat. En ditkear net 
yn in wrâldferneamde sjongeres of aktrise, mar yn 
in deagewoan Belgysk famke. De 28-jierrige Marloes 
Stevens ferhuze nei Amearika om it te meitsjen as 
model. Yn de leafde hat se it yn alle gefallen makke... 
Op foto’s fan it stel yn Simpson syn hûs yn Los Angeles 
is te sjen dat se it hiel gesellich hawwe. Skattich!

linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke sidenJesy Nelson ferlit 
Little Mix

Jesy Nelson sil net mear te sjen wêze as lid fan girl 
group Little Mix. De sjongeres kundige oan de band 
nei njoggen jier te ferlitten. Neffens eigen sizzen om’t 
it libben as ferneamd muzikant in soad freget fan 
har mentale sûnens. Se wol út de spotlights stappe om 
better foar harsels te soargjen en te dwaan wat har 
echt lokkich makket. Oare bandleden Perrie Edwards, 
Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall geane fierder as 
Little Mix.

Gjin Thank you, next! 
foar Ariana Grande

Moai nijs foar Ariana Grande! De freon fan de sjongeres 
gie foar har op ien knibbel en frege oft se mei him 
trouwe woe. Grande sei ja! Se pleatste op Instagram in 
foto mei partner Dalton Gomez mei de tekst ‘Forever n 
then some’. Har diamanten ferlovingsring wie dúdlik 
te sjen. It is net de earste kear dat Grande trounijs 
oankundiget. Earder woe se al yn it houliksboatsje 
stappe mei komyk Pete Davidson, mar dy ferloving 
waard al gau ôfbrutsen. Is Gomez dan dochs de wiere?

Bridgerton is hot!
Netflix hat der sûnt in skoftke in nije searje by: 
Bridgerton. De Britske searje dy’t basearre is op in 
boek, wie fuortendaliks populêr. Yn minder as in 
moanne waard er mear as 63 miljoen kear besjoen! 
De searje giet oer Daphne Bridgerton dy’t op syk is nei 
har perfekte man. Dy tinkt se fûn te hawwen yn Lord 
Basset. De leafde liket op te bloeien, mar harren relaasje 
is net sa simpel as dy liket… Bridgerton hat geweldige 
muzyk, prachtige kostúms, mar net al tefolle djipgong. 
En o ja, yntusken is seizoen twa ek al oankundige. 

Zayn bringt nije 
muzyk út

Zayn Malik begjint 2021 goed: mei in folslein nij album! 
De sjonger kundige mei in teaser op Instagram oan dat 
er mei nije muzyk komt. Syn tredde album hjit Nobody 
is Listening en is krekt ferskynd. Zayn brocht begjin 
jannewaris al de single Vibez út, dy’t in krekt wat oare 
sound hat as dat wy fan Zayn wend binne. 

Wy hawwe al in skoftke neat fan 

Zayn heard. Dat komt ûnder oaren 

om’t er krekt heit wurden is. Hy krige 

in poppe mei freondinne en model 

Gigi Hadid.



Elanah (14) folget de helte 

fan har skoalfakken yn it 

Ingelsk. Pittich liket ús dat: 

Ingelsk prate, Ingelsk lêze 

en sels toetsen yn it Ingelsk 

meitsje! Mar Elanah fynt it 

net dreech, se fynt Ingelsk 

sels hast noch makliker as 

Nederlânsk. En dan praat 

se ek noch Portugeesk… 

Sa meartalich as mar 

kin dus, dy Elanah.  

taal fan myn herttaal fan myn herttaal fan myn herttaal fan myn hertGoeie vibes ynGoeie vibes yn  it Portugeeskit Portugeesk
Elanah praat trije talen

14 15

Elanah Ferreira is 14 jier en wennet mei har heit yn Ljouwert. Se 
sit op Montessori High School Piter Jelles en folget dêr twatalich 
ûnderwiis. Dat betsjut dus dat se de helte fan har fakken yn it 
Ingelsk krijt en de oare helte yn it Nederlânsk. Elanah kin mei 
alle twa út ‘e fuotten, dat komt troch dat twatalige ûnderwiis, mar 
ek omdat se har hiele libben al meardere talen praat. Net allinne 
Ingelsk en Nederlânsk, mar ek Portugeesk. Trije talen dus? Ja, do 
hearst it goed! 
Elanah praat Nederlânsk mei har freonen en Ingelsk en Portugeesk 
mei har famylje. Har heit, omke en muoike komme nammentlik 
út Angola, in lân yn Afrika. Dêr prate eins alle minsken 
Portugeesk. Yn Angola wurde ek noch in soad 
oare Afrikaanske talen sprutsen. Elanah har 
beppe is dêrtroch krekt sa’n talewûnder. 
Sy praat Ingelsk, Portugeesk en Lingala. 
Meartalichheid is yn Elanah har famylje 
dus hiel gewoan… O ja, Elanah har heit 
praat ek noch Frysk!

Favorite taal
Elanah: ‘Op school leer ik natuurlijk 
ook nog Duits en Frans. Frans 
vind ik ook echt een mooie taal. 
Ik versta trouwens ook wel een 
beetje Fries.’ Omdat Elanah 
tsjintwurdich sa’n soad mei it 
Ingelsk dwaande is, is dat ek de 
taal dy’t se it aldermeast praat 
en it alderleukst fynt. ‘Daarom 

kreeg ik laatst een beetje 
op mijn kop van 

mijn oma. Ze 
is bang 

dat mijn 

Portugees naar de achtergrond verdwijnt. Ik begrijp haar wel, ik wil ook niet dat dat 
gebeurt. Maar het Engels voelt zo eigen en past nu het beste bij mijn leven.’ 

Dochs soe Elanah it Portugeesk noait kwyt wolle. It wie de earste taal dy’t se learde as 
baby. ‘Wanneer is een taal de taal van je hart? Voor mij is dat de taal die je leert van 

je ouders. De eerste taal die je leert spreken. De taal waar ik het meest van houd. 
Maar de taal van mijn hart is ook de taal die onderdeel is van wie ik ben en 

waarin ik mijn gevoel kan uiten.’ Dat lêste makket it yngewikkeld, omdat 
Elanah har yntusken it bêste uterje kin yn it Ingelsk. Noch better as yn 

it Portugeesk. ‘Dat is lastig kiezen, kun je ook twee talen van het hart 
hebben?’

Muzyktaal
De talen fleane kriskras troch Elanah har holle, fertelt 

se. ‘Ik tel in het Engels of Portugees, dromen doe 
ik juist weer in verschillende talen. Dat klinkt 

verwarrend, maar voor mij is het heel 
normaal. Ik zou niet graag één 

taal kunnen spreken. Er zijn 
zoveel talen en dan praat 

je er maar één? Dat is 
toch saai?’

Elanah har grutte 
passy is muzyk. Se 
harket muzyk yn fer-
skillende talen, mar 

it Portugeesk is hjiryn 
de grutte favoryt. ‘Mijn 

favo zange res is Yasmine. 
Op haar muziek kan 
je goed dansen. Ik 
vind het moeilijk uit 

te leggen waarom, maar haar muziek 
geeft mij een goeie vibe, ik word gewoon 

heel blij van Portugese muziek.’ 

Elanah fynt it superhandich dat se meartalich is. ‘Als ik in 
de stad ben word ik vaak aangesproken. Als het toeristen zijn, 

kan ik ze gewoon in het Engels te woord staan. Heel soms stellen 
mensen mij een vraag in het Portugees, ik vind het fijn dat ik ze dan kan 
helpen.’ It is Elanah har grutte dream om te studearjen yn Amearika. Se 

wit noch net wat se wurde wol, ek al hat se wolris tocht oan psycholooch. 
Se hâldt derfan om te helpen en mei minsken te praten. As Elanah yn ’e 
takomst bern krije soe, dan wol se hiel graach Portugeesk en Ingelsk mei 
harren prate. Nederlânsk leare se wol fan freonen, de tv en op skoalle. 
‘De taal van je hart is de taal waarmee je uit je hart spreekt. En die talen 
wil je toch zeker aan je kinderen meegeven?’

Tekst: A
nna M

arije Bloem

Myn skoalle is Montessori High School Ljouwert

Ik sit yn klasse 2 fan twatalich ûnderwiis

Myn moaiste Portugeeske wurd is Aqui acontecesse (hjir is it bard)

Myn namme is Elanah Noa

Ik bin 14 jier

Ik sprek trije talen

Ik ha twa talen fan myn hert

Meartalich wêze is superhandich

Myn moaiste Ingelske wurd is vibes
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By tafal de passy foar 

natuerfotografy ûntdekke en der 

dan ek noch in priis mei winne. It 

oerkaam Robin van der Land (18) 

fan De Westereen. In pear jier lyn 

makke hy syn earste natuerfoto. 

Doe krige er de smaak behoarlik 

te pakken. Hy stjoerde in oantal 

foto’s op foar de fotowedstriid 

fan De Groene Camera en wûn 

ta syn eigen fernuvering yn de 

kategory ‘Natuurfotografietalent 

van het jaar’.

‘Dat wie foar mysels in behoarlike ferrassing,’ fertelt Robin. ‘Ik 
hie sa’n fyftjin foto’s selektearre. Fan trije tocht ik dat se wol 
kâns makken op in nominaasje.’ De foto dêr’t hy de priis mei 
wûn stie net yn syn eigen top trije. ‘Op de winnende foto sjochst 
in protter dy’t nei in heechspanningsmêst fleant.’  

Flinter
Trije jier lyn makke Robin mei syn mobile telefoan syn earste 
na tuer foto, fan in flin ter. Dy slagge goed en dêrom makke 
hy faker foto’s. ‘Earst mei myn telefoan en letter mei hieltyd 

bettere kame ra’s.’ De leafde foar de natuer hat Robin net fan in 
frjemd. ‘Myn pake en omkes binne ek echte natuermannen. Ik 
gean faak mei harren de natuer yn of it wetter op. Sa lear ik fan 
alles oer de natuer.’
Robin ferdjippet himsels hieltyd fierder yn foto grafy. ‘Op 
ynternet lês ik artikels oer fotografy. Oer djipte en skerpte, it 
brûken fan de zoom of hoe’t je foto’s meitsje mei tsjinljocht. Ik 
haw ek in hiel soad YouTube-filmkes besjoen. Fierder lear ik ek 
in protte fan de foto’s fan kollegafotografen. En eins is it foaral 
in kwestje fan in hiel soad dwaan,’ leit Robin út.

Fotografytalint Robin Fotografytalint Robin 
‘Ik lit my ferrasse troch de natuer’

Alle dagen in foto online
Alle dagen besiket Robin in foto op Instagram te setten. En dus 
is er eins ek alle dagen mei syn kamera bûten te finen. It leafst 
yn natuergebieten lykas De Houtwielen of it Lauwersmargebiet. 
Yn de maitiid of simmer giet er soms al hiel betiid op paad. Dan 
komt er ek wolris otters of oare bysûndere bisten tsjin. ‘Ik lit 
my ferrasse troch de natuer. As ik de doar útgean, haw ik noait 
in plan. Ik wit fan tefoaren ek net wat ik fotografearje wol.’ De 
iene kear makket Robin in hiel soad foto’s en hopet er dat der in 
goedenien tusken sit. De oare kear wachtet hy just hiel spesifyk 
op dy iene perfekte foto.
Robin krijt in soad positive reaksjes op syn foto’s en hat mear 
as 10.000 folgers. ‘Sa’n 10 prosint komt út Nederlân, de rest 
út oare dielen fan ’e wrâld. Ik set der altyd ferhaaltsjes by yn 
it Ingelsk. Sa krije je hieltyd mear folgers. Faak binne dat oare 
natuerleafhawwers en kollegafotografen. Ik fyn it leuk om oare 
minsken de natuer sjen te litten troch myn eagen.’

National Geographic
As studint Creative Business oan Hegeskoalle NHL/Stenden 
hâldt Robin wol fan in útdaging. En dus is hy no alwer dwaande 
mei syn ynstjoering foar de Groene Camera fan dit jier. ‘Ik moat 
it no opnimme tsjin folwoeksenen. Eins wol ik meidwaan yn 
de kategory ‘Fotosearje’. Dêrfoar fotografearje ik ielguozzen 
(aalscholvers) en ik besykje se allegear mei in wite tint fêst te 
lizzen. It binne aparte fûgels en it sil dreech wurde om sân foto’s 
te kiezen dy’t in moai ferhaal fertelle.’ En syn ultime doel? ‘In 
foto publisearje yn de National Geographic!’

Winnende foto
De sjuery oer Robin syn winnende foto: ‘Een foto waarin veel valt te 
ontdekken. Tussen de strakke vormen van de toren ontdek je steeds 

meer spreeuwen. Wie goed kijkt ontdekt dat het rafelige silhouet 
aan de linkerkant in zijn geheel bestaat uit spreeuwenstaarten. 

En dan het klapstuk, de spreeuw die gevangen in het warme 
avondlicht precies komt aanvliegen in het grijze vlak 

van de foto. Zal hij nog een plaatsje vinden?’

Tekst: Froukje Sijtsm
a, byld: R

obin van der Land
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Ekotoer

Us heit wol duorsumens omearmje.
Dus, sinnepanielen op it dak.
Ek wol er de natoer beskermje
mei minder ôffal yn de bak.

Yn de auto wol er net mear ride,
hy pakt de fyts, de bus, de trein.
Sa wol er ekologysk stride,
hy bringt fersmoarging ta in ein!

Us mem, dy hat it noch wat slimmer,
wy keapje neat fan plestik mear.
De pûdsjes om de bôle hinne
dy brûke wy dus noch in kear.

De termostaat in graadsje minder,
mem seit: ‘Dan mar in ekstra trui!’
It rûkt hjir thús nei griene sjippe,
want bleek, dat mei net foar it miljeu.

Mar och, myn broer! Hy sit te seuren,
fynt duorsumens mar negatyf.
Wol ’t leafst wat op syn brommer skeure,
seit: ‘Heit en mem binne nayf.’

En ik?
Waans kant moat ik no kieze?
Sjoch, ik fyn eko lang net gek.
Mar ’k doch it op myn eigen wize,
ik snack noch graach ris by de Mac.

Grytsje Kingma
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It is it seizoen om lekker yn ’e hûs te 

krûpen en de waarme klean oan te lûken. 

Do rinst thús wierskynlik ek yn dyn 

waarme joggingbroek en wollen trui om. 

Witst wat hielendal it summum fan 

lekker waarm is? Elektryske toffels! Ja, 

do hearst it goed. Dat binne toffels dy’tst 

eefkes oan de stroom leist en dan hast, 

sjoch ris oan, ferwaarme sloffen! Hoechst 

se allinnich noch mar oan te lûken foar 

hearlik waarme fuotten.

Te grut

Elektryske toffels

Fanwege koroana kinne in soad eveneminten net 
trochgean. It measte bart online. Hasto der wolris 
oer neitocht om as nije hobby ek in online training 
te folgjen? Tink bygelyks oan in bakles! Tromje 
dyn freonen of famylje op en skriuw jim yn foar 
de online workshop. It iennichste datst hoechst 
te dwaan, is fan tefoaren boadskipje. Super lear-
sum én jim hawwe dochs it gefoel dat jim mei-
inoar wat leuks dogge! It alderleukst: nei de les 
dyn eigen kreaasje opite!

It handige oan in mobile telefoan is datst alles yn ien hast: mail, ynternet, sosjale media, fo-to’s, filmkes... Hoe faak litte wy ek net in foto of in berjocht op ús mobyl oan in freon of freon-dinne sjen? Hiel faak. Mar wat ast it graach diele wolst mei noch mear minsken? Dan is sa’n skerm  ke wol hiel lyts (en de oardelmeterregel ûnmooglik). Foar sokke mominten is in Smart-phone Projector ideaal. Set dyn mobyl yn it apparaat en projektearje dyn telefoanskerm op in muorre of doek. Superhandich!  

Snoadfoan-projektor

Do hast fêst in bôlebakje foar mei nei 

skoalle. Hartstikke handich, mar se 

nimme wol in soad romte yn. Dêrom 

kinst der ek foar kieze om pûdsjes te 

brûken. Plestik pûdsjes binne fansels 

net sa goed foar it miljeu, mar foar alles 

is tsjintwurdich in miljeufreonlik alter-

natyf. Sa ek hjirfoar: de silikoane pûd  -

s jes! Dizze kinst kear op kear brûke. 

Hoechst se allinnich mar ôf te waskjen. 

Dêrnei kinst se opnij meinimme.

Online bakles

Silikoane pûdsjes

Klean dy’t goed passe en kreas oanslute, steane 

altyd goed. Mar do kinst ek foar in wat rommer 

item gean en de oversized trend folgje. Sjoch ris by 

dyn heit, broer, of sels pake yn ’e kast oft hy in 

jaske hingjen hat. Dat kinst dan drage as in 

oversized blazer. Draach der in jurkje of in shirt of 

blûze ûnder foar it kontrast, of in stoere riem. 

Hielendal hip!



Game Among Us: dikke hit
De game Among Us waard yn 2018 al útbrocht, mar is sûnt koart superpopulêr. Hoe’t dat komt? Populêre 
Amerikaanske YouTubers begûnen it te spyljen bygelyks PewDiePie. En dat ynspirearre mear minsken en sa gie 
it baltsje rôljen. Dêrneist is it ek in handige koroanagame, want it spyljen is it leukst mei in groep freonen. Yn 
Among Us wurde fjouwer oant tsien spilers op in stikken romteskip dropt dat se mei-inoar reparearje moatte. De 
twist: tusken de spilers sitte ek saboteurs dy’t harren meispilers stikem fermoardzje moatte. It is in soarte fan 
Wie is de Mol yn gamefoarm dus! It spul is te downloaden op sawol in pc as in smartphone.

f-tersidef-terside

Snelle populêrst op Spotify
Yn 2020 lústeren de Nederlanners op Spotify it faakst nei Snelle. De rapper is de meast beharke artyst. Syn 
ferske Smoorverliefd stiet ek op nûmer trije fan meast belústere ferskes. Der waard it ôfrûne jier hoe dan ek 
in soad nei rapmuzyk harke. Ek de rappers Boef, Lil Kleine, Josylvio en Frenna steane yn de Top 5. It meast 
beharke nûmer yn Nederlân? Dat wie Blinding Lights fan The Weekend, folge troch Roses fan Imanbek en 
SAINt JHN. Wrâldwiid wie Blinding Lights ek it meast populêre nûmer.

Jeugdjournaal bestiet 40 jier
It Jeugdjournaal bestie yn jannewaris fjirtich jier. Fjirtich jier lyn wie it noch in ultrakoart tv-programma dat in 
pear kear yn ’e wike útstjoerd waard. No is der alle jûnen in útstjoering fan tweintich minuten te sjen en ek noch in 
moarnssjoernaal. En it is net by telefyzje bleaun; it Jeugdjournaal hat ek in sigen site, in app en is aktyf op YouTube 
en Instagram.     
Ek oare programma’s hiene in jubileum yn jannewaris. Sa bestie it NOS Journaal 65 jier. De alderearste tv-
útstjoering? Dy wie yn oktober 1951, dat is dus takom oktober 70 jier lyn!

Minecraft Earth út ‘e loft
Microsoft lûkt de stekker út Minecraft Earth. De game hâldt op te bestean fanwege it koroanafirus. Ein juny wurdt 
er út ‘e appwinkels helle en fan dat momint ôf is de game ek net mear te spyljen. Krekt lykas Pokémon Go wurket 
Minecraft Earth mei augmented reality (AR). Spilers moatte nei bûten ta om materialen en objekten te sammeljen. 
Just dat wie lestich it ôfrûne jier. Reden foar Microsoft om der mei op te hâlden. De game, dy’t yn oktober 2019 
lansearre waard, is koartlyn in bytsje feroare wêrtroch’t it spul no tydlik makliker is.

Op de e-step nei skoalle?
In soad jongeren fytse nei skoalle op in elektryske fyts. Yn oare lannen dogge se dat just in protte op 
de elektryske autopet (step). Superhandich en goed foar it miljeu! Dochs sjogge wy de e-step hjir hast 
net. Hoe’t dat komt? It is yn Nederlân ferbean om’t it net feilich wêze soe. Wolsto dochs graach legaal 
op de autopet nei skoalle? Gean dan op de gewoane autopet. Of skaf in e-step mei ûndersteuning oan. 
Sa’n autopet komt allinne foarút ast sels ek autopettest. Dêrtroch falt er net yn de kategory bysûndere 
bromfytsen, mar yn de kategory elektryske fytsen. Dêrfoar binne de regels minder strang.

Tekst: M
arrit de Schiffart


