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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.
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top3top3
Troch de jierren hinne ha wy al hiel wat 
moadetrends kommen en gean sjoen. Mar wat 
binne no de klean dy’t hieltyd wer 
weromkomme en dus de meast populêre items 
fan alle tiden? 

1.  Spikerbroek

2.  Learen jas

3.  Little black dress

Klean

Leuke LinKk-lêzer!
Koroana, koroana en nochris koroana… Hast alles liket tsjint-
wurdich om de pandemy te draaien. Dat is ek net raar, want de 
krisis is der. En it is ek nochris in wrâldwide krisis. Hoewol’t wy 
fan LinKk yn de lêste nûmers net hiel faak oer koroana skreaun 
hawwe, dogge wy dat yn dit nûmer wat mear. It tema fan dizze 
LinKk is ‘Trends’ en oft wy it no wolle of net, Covid-19 is in 
soarte fan trend. Elk hat it deroer en libbet der neffens. 

Hasto yn koroanatiid ek nije hobbys krigen? Dat jildt foar 
in protte minsken. In trend dus! Op side 7 fertelle in 
stik as wat jongeren oer harren nije hobby. In 
serieuze trend is ek dat in soad jongeren harren 
somberder fiele troch koroana. Dat is net leuk, 
mar wol hiel begryplik. It is net neat dat it 
libben op dizze leeftiid sa stil stiet. Op side 
16 en 17 kinst mear lêze oer trystens en 
fynst ek tips fan in deskundige dy’t helpe 
om de fleur deryn te hâlden.  

Hâld hoek!
Marrit de Schiffart

Hast it al dien? Belle mei dyn favorite bekende Fries? Moatst echt ris 
besykje! Iepenje Google Assistant op dyn telefoan en jou de opdracht: 

‘Hey Google, praat met een bekende Fries!’

Kies mei wa’tst belje wolst en dyn telefoan docht de rest. De bekende 
Fries fertelt dy graach wat it Frysk foar him of har betsjut en hoe’t it 
diel útmakket fan syn of har libben.
Ferjitst net in reaksje achter te litten? Kinst samar ien werom 
ferwachtsje ;) 

Belje mei bekende Friezen heart by de kampanje #DêromFrysk. In 
kampanje dy’t sjen lit wêrom’tsto foar it fak Frysk kieze kinst. Foaral 

ast letter oan it wurk giest yn bygelyks de soarch, de 
kommunikaasje of de sales is it handich. Of is it Frysk dyn 

memmetaal? Dan heart it Frysk by dyn identiteit. Wat is der 
dan moaier as eksamen dwaan te kinnen yn DYN taal?     

          
Sjoch foar mear ynformaasje op afuk.frl/derom-frysk of 
freegje dyn dosint Frysk om it op Searje 36 klear te setten. 
Enne… belje, hin? 

Frysk radiotalint 
wint award

@linkkmagazine /www.linkk.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

3FM-dj Sophie Hijlkema út Ljouwert hat de Marconi Award 2021 
foar oanstoarmjend talint wûn. Se krige de priis by it Gouden 
RadioRing Gala, dat dit jier troch it koroanafirus digitaal wie. De 
Marconi Award is in belangrike radiopriis. De 19-jierrige Sophie 
begûn har karriêre trije jier lyn by 3FM en hat no troch de wike in 
fêst plakje yn it radioprogramma Twee Vier. De Friezinne wie ek 
ien fan de seis dj’s dy’t foar 3FM Serious Request: The Lifeline yn 
lockdown gie. Lokwinske Sophie, in moaie erkenning! 

#DEROMFRYSK

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de 
kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle
skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan 
Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk,
Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden,
Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de
provinsje Fryslân. www.taalplan.frl

Frysk, foar no en letter

Abonnemintspriis 2020-2021: 
Los abonnemint à 6 nûmers: € 14,00
Sjoch foar kollektive abonneminten: 
www.linkk.tv
Abonneminten op LinKk binne troch
rinnende abon ne minten. Opsizze foar 
it takom skoaljier kin foar 1 juny.
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stiet it leafst yn ‘e spotlights

De 19-jierrige Gaiske 

Meinsma stiet sûnt 

koart foar de kamera 

as presintatrise foar it 

jongereinplatfoarm Tsjil 

fan Omrop Fryslân. Gaiske 

is in echte enerzjybom, 

stilsitte is neat foar har. 

Dûnsje, toanielspylje of 

gedichten foardrage? Set 

Gaiske mar op it poadium 

yn ‘e spotligths... 

Alles is yn it Frysk. 
Wat hasto mei de Fryske taal?
‘It Frysk is myn memmetaal. Ik wenje no yn Ljouwert, mar ik 
bin grut wurden yn Jorwert. Dat is in hiel Frysktalich doarp. 
Ik spile toaniel by it Berneiepenloftspul, yn groep 8 wûn ik it 
Lyts Frysk Diktee en op de middelbere skoalle die ik mei oan de 
Fryske foardrachtkriich FeRstival, dan draachst gedichten foar 
yn it Frysk. In skoftke lyn ha ik op TikTok ek filmkes set mei 
grappige Fryske wurden. Witsto bygelyks wat ‘sabeare’, ‘fereale’ 
of ‘halje-trawalje’ is? Sykje mar ris op, hahaha!’

Wat wolst letter wurde?
‘Ik sit no yn it earste jier fan de oplieding Media Entertainment 
Management oan hegeskoalle NHL Stenden. It liket my hiel 
leuk om in programma te presintearjen mei middelbere 
skoalbern. Dat ik ek troch harren op paad stjoerd wurd om 
lestige ûnderwerpen te behanneljen. En foar noch letter liket 
it my hiel fet om foar noch in folle grutter publyk te stean. Sa 
soe ik graach bysûndere minsken ynterviewe wolle. Ik wol letter 
gewoan bekend wurde, haha. Is dat raar om te sizzen?’

Pleinpraat kinst sjen op Tsjil, te finen fia 

tsjil.omropfryslan.nl of op YouTube of 

Insta: Tsjil_. Gaiske sels is te folgjen fia 

Insta: Gaiskerins. 

Tekst: Froukje Sijtsm
a 

Presintatrise GaiskePresintatrise Gaiske

Pleinpraat, wat is dat foar programma?
‘Yn Pleinpraat gean ik mei de fragen fan bern op ûndersyk út. Dy 
fragen hawwe se keazen fia TikTok. Bygelyks oer bûsjild, hoefolle 
bûsjild soesto krije moatte? Of hoe wurket fjoerwurk en wat is 
in kidsproof museum? Ik sykje it allegear út yn Pleinpraat.’

Hoe bist presintatrise wurden?
‘Ik hie al in skoft in leuk idee foar in fideoprojekt rjochte op 
jongeren út Fryslân. Us mem wurket as programmamakker 
by Omrop Fryslân en myn broer is kameraman. Dus ik koe de 
Omrop al goed. Ik haw in mailtsje stjoerd nei de minsken fan 
Tsjil en ik mocht delkomme foar in petear. Dêrnei krige ik de 
opdracht om fjouwer ôfleveringen te meitsjen fan myn eigen 
idee. Dy ha ’k tegearre mei myn broer makke. Doe frege Omrop 
Fryslân oft ik presintatrise wurde woe. En doe sei ik fansels ja!’

Wat fynsto sa leuk oan presintearjen?
‘It klinkt miskien nuver, mar ik stean gewoan hiel graach yn 
it middelpunt. Ik bin ek graach ekspressyf dwaande, hâld 

bygelyks fan dûnsjen en toanielspyljen, mar ik fyn it ek hearlik 
om te skilderjen of te bakken. Ik bin hiel ekstravert en fyn it 
leuk om gekke dingen te dwaan. Foar Pleinplaat sprong ik yn 
febrewaris noch yn bikiny yn in berch snie. Fansels ha wy mei 
it winterwaar ús folgers op Instagram en TikTok ek frege om 
harren bêste winterfilmkes op te stjoeren. Dy brûke wy dan wer 
foar de montaazje.’

Betinksto Pleinpraat hielendal allinnich?
‘Nee hear, Tsjil bestiet út in team. Wy oerlizze fan tefoaren wat 
wy dwaan wolle. Us folgers op Instagram, TikTok en YouTube 
freegje wy mei in poll wat sy nijsgjirrige ûnderwerpen fine. Foar 
elk programma sykje wy ek in ekspert dy’t oer it ûnderwerp 
fertelt. As it oer fjoerwurk giet, gean ik op besite by ien dy’t dêr 
alles fan wit. En fierder freegje wy de bern op it skoalplein wat 
sy sels al oer it ûnderwerp witte. It leuke oan Pleinpraat is dat ik 
spontaan wêze kin. Ik wurkje sûnder skript. Ik betink it gewoan 
op dat momint en dat past hiel goed by my.’



Hoe sit it mei dyn taalgedrach? Switchto faak nei in oare taal? Miskien omdatst dy oanpasse 

wolst oan in oar? Of miskien sels omdatst dy skammest foar dyn eigen taal? Doch de test! 

Hasto lêst fan taalstress? 

6 7

De hannen fielden stiif oan, der siet gjin 
gefoel mear yn. It wetter fan de Ielmar 
wie kâld en de fûken stutsen djip, it hie 
in grutte put west om se yn te heljen mar 
de fangst wie net mislik. Samar fjirtich 
pûn iel rûsde Ysbald, dêr koe er mei 
thúskomme!

Hy woe stjerrende graach nei hûs want 
de wyn helle oan. Harns wie al net mear 
te sjen, ferswolge troch de tsjusterens. 
Sels yn ‘e smoute fan it stedsje Grint, 
dat midden tusken de marren en de 
feanmoerassen lei, wie de noardwestewyn 
krêftich. Ysbald hie aardich doel oer 
de natuer en hy fernaam oan alles wol 
dat it mis wie. It boatsje farde troch de 
poarte, doe lâns it kleaster en de skoalle 
en doe kaam er by de steger fan it hûske 
dêr’t er mei syn suske Jutte en syn heit 
wenne. Hy lei de boat fêst en sjoude de 
tonne mei iel en de fûken de steger op. 
De stoarmwyn rûsde lâns de hûzen en 
Ysbald hie suver muoite om syn lykwicht 
te hâlden. Binnen baarnde de hurd, mar 
waarm wie it net. Heit lei mei in tekken 
foar it fjoer en Jutte siet by syn hollenein 
mei in naaiwurkje. ‘Jutte, sammelje wat 
iten en klean. Wy moatte sjen dat wy hjir 
weikomme.’ 
Jutte seach ferheard op. ‘Wat bedoelsto?’
‘De wyn, Jutte, it is net gewoan. As wy 
hjir bliuwe komt it net goed.’

‘Mar heit is siik, dat wurdt syn 
dea!’ 
‘As wy hjir bliuwe wurdt it ús 
dea!’
Jutte gie stean, seach Ysbald in 
tel lang rjocht oan en knikte doe. 
Alles wat mei moast kaam yn in 
grutte koer dy’t Ysbald yn de boat lade dy’t 
yntusken wyld oan de touwen skuorde. 
Foarsichtich holpen beide bern harren 
heit nei de roeiboat. Sûnt mem weirekke 
wie gie it striemin mei him, krekt of hie 
er gjin krêft mear foar it libben.

Ysbald roeide as hong syn libben derfan 
ôf, de stêd wer út. Op it iepen wetter gie 
it duvelske mâl, hege weagen boarten 
mei it lytse skipke. Mei krêftige en 
wisse slaggen naam Ysbald it op tsjin it 
natuergeweld. Wyld waarden se hinne 
en wer slingere. Jutte raasde wat mar it 
bolderjen fan de stoarm oerstimde har, se 
wiisde mei de finger lâns him en Ysbald 
draaide de holle. De grutste weach dy’t er 
ea sjoen hie kaam op harren ôf. Mei 
grou geweld beukte de weach op 
it boatsje, it hout kreake en 
de koer mei guod saaide 
troch de loft. It wie 
oeral wetter en Ysbald 
wist net mear wat 
boppe en ûnder 
wie. Hy koe net 

sykhelje en doe pas 
besefte er dat er net mear yn ’e 

boat siet. Wyld sloech er mei de hannen, 
felle stekken lutsen him troch it boarst 
en swolgen wetter follen syn luchtpiip. 
It lêste wat er fielde wie in sterke 
manljushân dy’t him by it hier krige.

Doe’t er de eagen iepene wie de stoarm 
lizzen gien. Heit roeide, de sykte like 
fuort te wêzen. Jutte siet achteryn. Om 
him hinne wie allinnich mar wetter, ek 
wêr’t earst lân west hie. Dêryn dreaunen 
minske en bist, libbenleas. ‘De see jout en 
de see nimt,’ it wiene de earste wurden 
fan heit yn wiken tiid.  

DE GRUTTE 
STOARM

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

Echt wier! Op 13 en 14 desimber 1287 raast 

de St. Luciafloed oer Nederlân. Tsientallen 

tûzenen minsken komme om en de Ielmar 

(Aelmere, dêr’t Almere nei ferneamd is) 

wurdt de Sudersee. Noard Hollân en Fryslân 

wurde definityf faninoar skieden, de 

waadeilannen ûntsteane en fan de tolfde 

stêd fan Fryslân, Grint, is hjoed-de-dei net 

folle mear as in sânplaat oer.

Wurdlist
Fûken – fuiken (vistuig)
Rûze – schatten
Tsjusterens – duisternis
Smoute – luwte
Iel – paling
Koer – mand
Weagen – golven
Sykhelje – ademhalen

Tekst: A
ant Jelle Soepboer

Yn Nederlân is it Nederlânsk de mearderheidstaal. It Frysk 
is, krekt as it Limboarchsk, in minderheidstaal. Net om’t dy 
talen minder binne, mar om’t se troch in minderheid fan de 
befolking sprutsen wurde. Sprekkers fan minderheidstalen 
skeakelje faak (en meastal ûnbewust) oer nei de mearder-
heidstaal. Of sterker noch, se begjinne fuort yn de mear-
derheidstaal te praten as se in nij persoan moetsje. Dat is in 
universeel fenomeen. 

Hoe’t dat komt? It hat te meitsjen mei groepsdruk. Minsken 
wolle graach by de groep hearre. Dat jildt blykber ek foar 
taal. As dyn taal in minderheidstaal is en dus troch minder 
minsken sprutsen wurdt, fielst dy der ûnwis by. Om fan dy 
stress ôf te kommen, skeakelest oer nei de mearderheidstaal. 

Dêrtroch wurdt it noch wer minder gewoan om dyn taal te 
brûken (ek foar oaren). En sa wurde minderheidstalen noch 
minder sprutsen…

In fiktyf foarbyld
Yn Seeborgia praat 75% fan de ynwenners Seeborgysk. 25% 
fan de ynwenners praat Tallisysk. It is regel dat der sagau’t 
der in Tallisiër meidocht oan it gesprek der oerskeakele wurdt 
nei it Tallisysk. Gefolch dêrfan is dat fan de 11 mooglike 
gesprekssituaasjes der mar 4 (36%) yn it Seeborgysk binne 
en 7 (64%) yn it Tallisysk. Sjoch mar nei de yllustraasje. 
Watfoar taal soe der neffens bûtensteanders praat wurde yn 
Seeborgia? 

Wannear switchto?
Hjirboppe sjochst it ‘stopljochtsysteem’. Yn de griene 
situaasjes is it net direkt nedich om dyn eigen taal farre 
te litten. Al tinke wy dat soms wol, omdat wy oannimme 
dat it better is. By oranje soest oerskeakelje kinne, mar 
ek dan hoecht it net nedich te wêzen: in taal net prate 
kinne, betsjut net dat ien dy net ferstiet. By read is it 
wol logysk, want oars wurdt it wol hiel lestich om elkoar 
te begripen. Besjoch it plaatsje. Wannear skeakelesto 
oer? Is dat nedich?

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

Boarne: De Psychology fan taal. Ynsjoch yn dyn taalgedrach en taalgewoantes. 

Afûk. Ljouwert 2020. Underdiel fan it Erasmus+-projekt LISTEN.
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koart ferhaalkoart ferhaal

‘Yinthe! Jens! Ite!’ Heit set de boarden op ’e tafel en mem de pannen. 
‘Wat ite wy?’ freget Jens as hy de keuken ynkomt. 
‘Selsmakke quinoaburgers, pompoenpuree en reade koal. Hielendal biologysk,’ antwurdet mem 
grutsk. 
‘Jakkes!’ Yinthe giet sitten. ‘Wêrom ite wy net gewoan McDonalds, lykas gewoane minsken?’ 
Mem suchtet. ‘As it net goed is, meitsje jim sels mar iten klear. Witsto trouwens wol hoe miljeu-
ûnfreonlik al dat ferpakkingsmateriaal fan McDonalds is?’ 
Heit skept op alle boarden in burger, wat puree en reade koal. ‘Dit is in supersûn miel! Yinthe, 
dochst de telefoan fuort? By it iten gjin apparaten, dat witst wol. Wy ite mei oandacht.’ Jens 
ferstoppet syn mobyl gau ûnder syn trui. 
‘O ja,’ seit mem, ‘jûn wer gesellich offline, hè? Lykas alle freedtejûnen… Kinne we spultsjes dwaan 
sûnder dat we steurd wurde troch ús telefoan. Ik ha der sin oan!’
‘Ik ek!’ Heit nimt in hap fan syn burger. ‘Dit is hearlik, Rixt!’
Jens en Yinthe sjogge inoar oan. 

‘Mei ik eefkes nei de wc,’ freget Yinthe. ‘Ik moat echt nedich!’ Se wachtet net op antwurd, mar rint 
al fuort. Nei in pear tellen gûnzet de telefoan fan Jens sêft. Hy pakt it ding foarsichtich ûnder syn 
trui wei en hâldt him ûnder de tafel. In berjochtsje fan Yinthe: kom gau nei de gong! 
‘Shit, ik ha wer in bloednoas!’ Jens hâldt syn hân foar de noas en komt oerein. ‘Ik bin sa werom.’ 
Heit en mem sjogge inoar oan, mar sizze neat.

Op ’e gong wachtet Yinthe. ‘Jens, wy móátte no wat betinke, oars sitte we de hiele jûn wer sûnder 
ús telefoan te mens-erger-je-nieten mei houmous en woartels!’ 
‘Ik hie dy gesellige offline-freedtejûn hielendal fergetten!’ flústeret Jens. Undertusken typt hy op 
syn telefoan. 
‘Jens! Lústerest wol nei my?’ 
‘Jahaa, ik bin al wat oan it betinken. Gean do mar fêst werom oan tafel. It komt hielendal goed.’ 

Eefkes letter komt Jens de keuken wer yn en hâldt in stikje wc-papier tsjin syn noas oan. ‘Blet it 
noch?’ freget mem. 
Jens giet sitten. ‘Nee, it is alwer oer.’ Hy triuwt it papierke yn syn bûse en nimt in hapke fan de 
pompoenpuree. ‘Lekker!’ 
Mem glimket. ‘Moai, Jens!’ 

Heit skept himsels foar de twadde kear op. 

‘Sille jim ek nei dy yoga- en meditaasjejûn ta?’ freget Jens. 
Mem sjocht op. ‘Watfoar jûn?’ 
Yinthe laket, mar ferstoppet har mûle gau achter har hân. 
‘Ik lies dat der in yogajûn is en dêrnei in groepsmeditaasje. Om’t it hjoed folle moanne is, is de sesje 
bûten yn it skynsel fan de moanne.’ Jens lit it berjocht op syn skerm sjen. Heit pakt de telefoan en 
lêst. 
Mem skodhollet. ‘Nee, dat kin dochs net op freedtejûn? Dat is ús famyljejûn.’ 
Yinthe prikt har foarke yn ’e burger en nimt in lyts hapke. ‘As jim it hiel graach wolle, mei it wol, 
hear,’ seit se. ‘Jens en ik moatte dochs mei skoalle dwaande, hè Jens?’ 
‘Ja,’ seit Jens, ‘ik moat foar Nederlânsk noch in hiel boek útlêze, dus spultsjes dwaan past my eins 
dochs net.’
Heit jout Jens syn telefoan oan mem. ‘Liket my bêst leuk,’ seit er. ‘It is op it sportfjild, kinst dy 
online opjaan. Sjoch.’ 
Mem set har lêsbril op. ‘O, dy yoga-ynstrukteur ken ik! Dat is in hiele goede… it liket my wol hiel 
spesjaal, sa yn ’e bûtenloft... En nei ôfrin in sûkerfrije smoothie fergees… Mar…’ 
‘Net stinne, we dogge it gewoan,’ seit heit. ‘Jens en Yinthe, jim kinne moai mei! It is ek foar 
begjinners, stiet der by.’ 
Jens en Yinthe sjogge inoar oan. ‘Eh, ja… ik soe wol wolle, mar ik ha it sa drok mei skoalle dizze 
wike…’ 
‘Ja, ik ek,’ seit Jens. ‘En ik tink dat myn noas ek wol wat rêst brûke kin...’ 
Mem tinkt nei. ‘As jim it seker witte,’ seit se wifeljend.
‘Jawis!’ seit Yinthe en se nimt noch in hapke. ‘It is ek goed foar jim om wer ris wat mei jim twaen te 
dwaan.’ 

Yinthe en Jens hearre bûten de fytsen fan heit en mem op it grint. Se ploffe op ’e bank, 
ôfstânsbetsjinning, telefoan, iPad en laptop by de hân. ‘No, wat fûnst fan myn idee? Geweldich, 
briljant of fantastysk?’ 
Yinthe laket. ‘Do witst dat ik der in hekel oan ha om dy gelyk te jaan, mar dit idee wie bêst okee. En 
wat nóch better is: de hiele jûn online family time sûnder heit en mem! Hellesto de net-biologyske 
chips?’

Offline
koart ferhaalkoart ferhaal

Tekst: Elbrich V
reeling



Hester sport mei har hûnen

Sânentweintich hûnen, watfoar rassen hawwe jim? ‘Wy hawwe 
twa ferskillende rassen, de Siberian husky en de hound,’ fertelt 
Hester. ‘Dy hûnen hawwe in protte snelheid en lûkkrêft, dat 
makket se hiel geskikt foar de slidehûnesport.’ Slidehûnen fine 
it hearlik om te draven en te lûken en dat is no presys wat Hes-
ter en har famylje de hûnen dwaan litte. ‘Us mem is oait begûn 
mei twa husky’s wêrmei’t se oan wedstriden meidie. Ik bin der 
mei grut wurden en fûn it fuort leuk. Troch tegearre te sporten 
krigest in hiele spesjale bân mei de hûnen.’

Canicross
Hester wie earst noch te jong om mei in autopet (step), karre 
of slide oan wedstriden mei te dwaan. ‘Doe’t ik alve wie, bin ik 
dêrom begûn mei canicross. Dêrby leist hurddravend in par-
koers ôf. Op dy manier koe ik dochs meidwaan oan wedstri-
den.’ Dêrfoar die Hester spesjale draaftrainingen by de atletyk-
feriening. ‘Troch koroana koe dat net mear, mar ik doch noch 
wol hieltyd oan canicross.’ Sunny wie de earste hûn dêr’t Hester 
wedstriden mei rûn. ‘Sunny is in hiele trouwe husky wêrmei’t ik 
gelyk in goede bân hie.’

Hester van der Wal (13) út 

Tsjerkgaast is gek op 

hûnen. Gelokkich 

mar, want se 

hawwe der thús 

mar leafst 27!! 

Ja, dat binne 

der bêst in soad. 

‘Wy wenje op in 

pleats en wy hawwe 

genôch romte foar hûnen. It 

binne net allinne ús húsdieren, mar wy 

dogge ek mei oan slidehûnewedstriden.’

It is belangryk dat de hûnen neist in goede kondysje en lûkkrêft 
ek in freonlik karakter hawwe. ‘Ast by wedstriden immen tsjin-
komst of ynhellest, dan meie se net útfalle nei oare hûnen of 
minsken.’ Sûnt foarich jier hat Hester in eigen hound puppy: 
Noa. ‘Ik mei har alles sels oanleare, sadat ik yn septimber ek mei 
har canicross dwaan kin.’ 

Foar de slide
De hûnen binne echt ûnderdiel fan de húshâlding by Hester thús. 
De hûnen boartsje in soad mei-elkoar op de boartersfjildsjes en 
Hester is dêr sels ek faak te finen. ‘Wy traine trije kear yn ‘e 
wike yn de Bremer Wildernis. Dat is in boskgebiet yn ‘e buert 
fan Sondel, net fier fan ús hûs. Doe’t dêr begjin febrewaris snie 
lei, ha ’k foar it earst mei twa hûnen foar in slide traind. Dat wie 
echt super!’

Gewoanwei giet de famylje mei de krystdagen twa wike nei de 
snie yn Súd-Dútslân om te trainen foar slidewedstriden. Fan-
wege koroana gie dat dit jier net troch. ‘Gelokkich koene wy no 
thús yn ’e snie slydzje!’ Ek de saneamde ‘dryland-wedstriden’, 
mei de autopet of karre, binne foar dit seizoen ôfsein. 

‘Wy traine no dus net op fol fermogen, mar de hûnen wolle 
fansels wol bewege, dus wy traine nei harren ferlet.’

In wedstrydparkoers fariearret by canicross fan trije oant seis 
kilometer. Dat binne sprintôfstannen foar de hûnen. ‘Wy wolle 
dat de hûnen sa’n 18 oant 24 kilometer yn ‘e oere rinne. Se 
moatte yn galop rinne, net yn draf.’ By canicross rinst mei ien 
hûn. Foar de autopet rinne ien of twa hûnen. By de karre of de 
slide binne it twa of fjouwer hûnen. Ast âlder bist as 15 meist 
sels seis, acht of noch mear hûnen brûke. De famylje Van der 
Wal slidet mei fjouwer of seis hûnen. ‘Dat giet al hurd genôch!’ 

Twadde plak NK
Hester sit yn de earste klasse fan it RSG Magister Alvinus yn 
Snits. ‘Ik wit noch net wat ik letter wurde wol, mar ik tink dat 
ik yn elk gefal as eksamenfak Koken kies. Fierder sil ik as hobby 
altyd mei de hûnen sporten bliuwe.’ It leafste soe Hester diel-
nimme oan in NK, EK of WK en dan krekt as har sus Tineke 
(linkerfoto) wrâldkampioen wurde. ‘Myn bêste prestaasje oant 
no ta is in twadde plak op it NK canicross. Ik hoopje dat der gau 
wer wedstriden organisearre wurde!’ 
 

Slidehûnen Slidehûnen 
Tekst: Bianca B

eem
er, byld: M

artin de Jong

Wat hast nedich foar canicross?
In entûsjaste hûn mei in goed passend 
túch/harnas. Foar dysels in heupriem 
en in elastyske line om dysels mei dyn 
hûn te ferbinen. Fierder sportklean en 
hurdrinskuon mei in goed profyl.

10 11
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Dokumintêre 
Greta Thunberg

De 18-jierrige klimaataktiviste Greta Thunberg hat 
al in soad bysûnders meimakke op jonge leeftiid. 
Dêr koe ek noch wol in dokumintêresearje by, moat 
se tocht hawwe. Yn Greta Thunberg: A Year To Change 
The World besiket de Sweedske bygelyks ranende 
gletsjers en koaleminen om omtinken te freegjen foar 
klimaatferoaring en CO2-útstjit. De opnames begûnen 
al yn 2019, doe’t Greta noch mar 16 wie! Silsto de searje 
sjen?

Poppenijs Ellie 
Goulding

It stie net hielendal yn ’e planning, mar Ellie Goulding 
is hartstikke bliid dat se yn ferwachting is. It is it 
earste berntsje foar de Britske sjongeres en har man. 
It twatal ûntdiek dat se in berntsje krije soene op in 
tripke om harren troujubileum te fieren. ‘It wie hiel 
gek. Ik wie it hielendal net fan plan,’ skriuwt Ellie op 
Instagram. Sy en har man kinne lykwols net wachtsje 
oant de lytse der is. Lokwinske Ellie!

linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke sidenPrinses Alexia nei Wales
De measte bern geane gewoan nei in middelbere 
skoalle dy’t ticht by hûs is. De 15-jierrige prinses 
Alexia pakt dat oars oan. Sy sil nei de simmerfakânsje 
nei in kostskoalle yn Wales. Har heit, kening Willem-
Alexander, gie doe’t er jong wie nei dyselde skoalle. 
Op it United World College of the Atlantic (in mûlfol) 
sitte learlingen út ferskate lannen. Under oaren 
kroanprinses Leonor fan Spanje sit op de skoalle en ek 
kroanprinses Elisabeth fan België hat dêr har diploma 
helle. Dat is wer wat oars as it gymnasium yn Den Haag 
dêr’t Alexia no op sit!

Noosh
Dat ûndernimster, blogster en presintatrise Anna 
Nooshin fan alle merken thús is, wisten we al. It is dan 
ek gjin ferrassing dat se no mei eigen kosmetika komt. 
De make-up, hier- en hûdprodukten fan ‘Noosh’ wurde 
makke yn Italië, binne net op bisten test en hast folslein 
feganistysk. Mar, kinst de produkten net samar yn ’e 
winkel keapje. Anna wurket mei in lidmaatskip. Ast in 
abonnemint nimst, krijst eltse moanne in nije box mei 
fjouwer of fiif Noosh-produkten. En dat skynt ek noch 
net iens sa djoer te wêzen. In tûzenpoat, dy Anna!

Heart & Arrows
KJ Apa hat ús alris sjen litten dat hy net allinnich goed 
aktearje kin, mar ek in gouden kiel hat. Hy sil no eigen 
muzyk útbringe. En dat docht er net allinnich, mar mei 
syn Riverdale-kollega Hart Denton. We moatte noch 
in pear wike wachtsje oant de muzyk útkomt, mar it 
twatal hat al wol sein dat it nûmer Heart & Arrows 
hjitte sil. KJ en Hart wolle harren fans belûke by de 
cover fan it album. Se hawwe in foarbyld jûn foar de 
styl en fans meie dêr sels harren kreativiteit op loslitte. 
Wy binne benijd!

SOS: Jonas Brothers wer útinoar
It fielt as wie it juster dat de Jonas Brothers wer byelkoar kamen. Kevin, Joe en Nick 
skoarden nei harren comeback yn 2019 ferskate hits en giene as in spear. Mar troch it 
koroanafirus kamen harren mienskiplike plannen wer stil te lizzen. Om’t in reüny no 
net gau plakhawwe kin, hawwe se besletten der alwer 
mei op te hâlden. Fans hoege lykwols net lang 
te treurjen. De jongste Jonas Brother, 
Nick, sil no solo muzyk meitsje.

De Jonas Brothers skoarden yn 2008 

hits mei S.O.S. en Burning Up. Yn 2013 

gie de band útinoar. Yn 2019 wiene se 

werom mei hits as Sucker, Only Human 

en What a Man Gotta Do.



Nei de bios, in feestje 

of mei in groepke 

tsjille by ien thús... 

Koroana makket 

in soad ûnmooglik. 

Gelokkich binne 

der ek aktiviteiten 

dy’t noch wol kinne. 

Dat bewize Wieger, 

Petra, Nils en Femke. 

Sy hawwe in hobby 

dy’t koroanaproof is. 

In nije hobby yn koroanatiidIn nije hobby yn koroanatiid
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Petra beskilderet Happy Stones 

Petra Bakker (17) fan It Hearrenfean beskilderet sûnt 
in pear moanne Happy Stones. Se is der mei begûn 
doe’t se sels ien op strjitte fûn. ‘Als je een Happy 
Stone vindt, maak je er een foto van en vraag je wie 
de steen heeft beschilderd. Je zet er ook bij waar je 
de steen hebt gevonden en of deze blijft logeren 
of gelijk een nieuw plekje heeft gekregen.’ It 
beskilderjen en sykjen fan Happy Stones is in 

ideale bûtenaktiviteit yn dizze koroanatiid. 
‘Ik vind het ook wel rustgevend, dan kun 

je even ergens anders aan denken.’ Petra 
ferstoppet de stiennen en giet soms ek efkes 

yn ’e buert op in bankje wachtsjen oant ien de 
stien fynt. ‘Ik word erg vrolijk van het beschilderen 

en verstoppen en anderen worden weer blij als ze een 
steen vinden. Win-win dus!’

Femke ûntdekt Ljouwert troch de eagen fan miniatuerpopkes

Femke de Vries (13) siket yn koroanatiid faak om miniatuerpopkes yn Ljouwert. ‘It is echt hiel 
leuk om te dwaan.’ De popkes binne delset troch keunstner Michel Tilma. Hy begûn in pear 

jier lyn mei it fotografearjen fan minypopkes dy’t er op leuke plakjes yn Ljouwert ferstoppe. 
Dêrtroch liket it oft de popkes ta libben komme. Hy sette bygelyks in pear boufakkers mei 
kranen yn ’e modder, op de achtergrûn steane dan echte gebouwen. ‘Op de foto’s fan Michel, 
te finen op Insta (miniature_people_leeuwarden), lykje de popkes hiel grut, mar se binne 
echt superlyts. Ast net witst dat se der binne, rinst se sa foarby!’ De popkes binne oeral yn 
Ljouwert ferstoppe en sels by toeristen populêr. Wolsto Ljouwert ek better kennen leare en 
in eigen unike foto fan de popkes meitsje? Sjoch op www.miniaturepeopleleeuwarden.nl 
foar de rûtekaart, soargje foar in goed opladen telefoan en gean op ‘en paad! Tagst LinKk 
ast in moaie foto makke hast? 

Wieger springt fan hege gebouwen 

Wieger Hoekstra (14) út Boarnburgum is hiel sportyf. 
Tusken syn sechsde en tsiende turnde hy by 

Sportstad Heerenveen. ‘Ik fûn it leuk en ha der 
in protte fan leard, mar turnjen komt krekt 

en de druk om te prestearjen is heech.’ 
Dêrom docht Wieger no oan freerunning. 

‘Freerunning is frijer as turnjen. Moatst 
oer of fia obstakels springe en salto’s 
meitsje.’ Kreativiteit is hiel belangryk. 
Meist sels bepale hoe’tst fan A nei B 
giest. ‘Der binne in protte ferskillende 
manieren. Ik besykje alle kearen wer wat 
nijs. Fansels haw ik wolris blessueres, 

mar ik wit hiel goed wat wol en net 
kin.’ Wieger traint twa kear yn ‘e wike by 

OBQ Freerun Lunatricks yn Ljouwert en 
yn Feanwâlden. Fierder oefenet er foaral op 

strjitte of op it skoalplein. ‘It is echt in ideale 
bûtensport yn koroanatiid: op ôfstân en dochs mei 

in team. Ik besjoch faak filmkes op YouTube fan oare 
freerunners en dy besykje ik dan nei te dwaan.’ Wieger fynt freerunning 
foaral ek hiel gesellich. ‘We binne in hecht team en der hinget altyd in 
relaxste sfear.’

Filmmakker Nils makke Aquagirl 

De 12-jierrige Nils Terpstra út Ljouwert woe altyd al in film meitsje. ‘Ik kreeg voor 
mijn verjaardag een camera.’ Doe’t er it filmjen wat yn ‘e fingers krige en mear 
tiid hie fanwege koroana, besleat er it serieuzer oan te pakken. ‘Een paar maanden 
later kreeg ik een echt goede camera. Ik heb zelf geld bijgelegd.’ Mei help fan in 
profesjonele filmmakker hat Nils koartlyn syn eigen film Aquagirl makke. It giet oer 
in famke dat ûntdekt dat se superkrêften hat. ‘Rijke kinderen die zich vervelen willen 
Leeuwarden platleggen met een bom en herbouwen naar hun wens’, fertelt Nils. ‘Het 
meisje moet voorkomen dat dat gebeurt.’ It ferhaal komt hielendal út Nils syn eigen holle. 
‘Het is allemaal fantasie.’ Yn de film spylje learlingen fan de toanielskoalle, mar ek bekenden 
fan Nils, lykas syn suske en har freondintsjes. In echte premjêre sit der troch it firus net yn, mar Nils 
hopet wol in spesjale iepening te betinken.



Yn ’e kantine lekker 

ouwehoere. Mei freonen de 

stêd yn ast in tuskenoere 

hast. In feestje of jûns 

ôfprate om in filmke te 

sjen. It koroanafirus set 

in grouwe reade skras 

troch al dy dingen. Dêr 

kinst behoarlik somber fan 

wurde. En do net allinnich. 

Hieltyd mear jongeren ha 

lêst fan in koroanadip.

Hasto de lêste tiid faker in min sin? 
Fielst dy sa no en dan in bytsje down? 
Of hast faker lêst fan stressklachten 
of iensumens? Dan bist net de ien-
nige. ‘Hieltyd mear jongeren ha in 
koroanadip,’ fertelt Esther Schirm. 
Esther is jeugdferpleechkundige 12+ by 
GGD Fryslân en wurket op middelbere 
skoallen. ‘Ik fernim dat it drokker is op de 
chat fan JouwGGD. Op dy webside kinst 
fragen stelle oan GGD-professionals. 
Hieltyd faker geane chatpetearen oer 
koroana en de gefolgen dêrfan. Jongeren 

fertelle dan dat se har iensum en somber 
fiele.’

In somber gefoel
Iensumens, in somber gefoel, ferfeling, 
mar ek eangst- en sliepproblemen. Esther 
sjocht en heart fan alles. ‘Der binne in 
hiel soad jongeren dy’t thús net in eigen 
plakje hawwe om húswurk te meitsjen 
of yn alle rêst digitale lessen te folgjen. 
Dêrtroch ha se faker lêst fan stress- of 
konsintraasjeklachten. Soms binne der 
spanningen thús tusken heit en mem 

of ûntsteane der finansjele problemen 
omdat ien fan beiden gjin wurk mear 
hat troch koroana. Ek dat kin it sombere 
gefoel fersterkje.’

Tekst: N
ynke van der Z

ee

koroanadip?koroanadip?
Hasto help nedich? 

Sitst net lekker yn dyn fel en wolst der mei ien oer prate? Mar slagget dat 
net mei dyn heit of mem, de buorfrou, dyn fuotbaltrainer of in pake of 

beppe? Dan kinst altyd kontakt opnimme mei de jeugdferpleechkundige 
fan de GGD op dyn skoalle. Dyn mentor wit wa’t dat is. Wolst leaver 
anonym dyn ferhaal dwaan? Dat kin op de webside www.jouwggd.

nl. Hjir kinst alle dagen chatte mei in GGD-professional 
oer alles dêr’tst it thús net oer ha wolst. Ek fynst hjir 

ynformaasje en filmkes oer allerhanne tema’s. 

Daisy de TikTok-psycholooch
Kensto Daisy Veenstra al? Daisy is psycholooch en watfoar ien! Se set alle wiken in 
filmke op TikTok wêryn’t se rapt oer wat se meimakket. En kinst Daisy alles freegje 
watst mar wolst! Fynst har op TikTok as @daiisz95.

Esther Schirm

1.

2.

3.

Tips tsjin de dip
Wat it ekstra dreech makket, is dat net ien wit wannear’t 
koroana wer oer is. Hoe lang moatte wy noch folhâlde? 
Gelokkich hat Esther in pear tips om út dyn dip te 
kommen. 

Mei stip op nûmer ien: doch dingen dêr’tst bliid fan 
wurdst. Do meist alle dagen ien freon of freondinne 
sjen. Praat mei him of har ôf om in baltsje te traapjen, 
taarten te bakken of te kuierjen. Gewoan lekker dwaan! 
En besykje dat fleurige gefoel dêrnei sa lang mooglik fêst 
te hâlden.

Hâld in fêst deiritme oan. Foar guon jongeren is it alle 
dagen wykein. Dat klinkt as in feestje, mar it kin dy hiel 
somber meitsje ast gjin ritme hast. Dus set alle dagen de 
wekker en gean jûns net al te let op bêd. Tink der ek om 
datst net de hiele dei op de telefoan of achter de laptop 
sitst. Dêr wurdst mentaal net better fan.

Yn beweging komme, is de tredde tip. Dat klinkt miskien 
‘suf’, mar ast yn beweging bist, fielst dy automatysk fitter. 
Seker no’t it moaie waar der wer oankomt, is it hearlik om 
der eefkes op út. Sa litst stap foar stap dyn koroanadip 
achter dy.
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Made yn bangladesj

Under golfplatedakken
yn stoffige romten
rattelje naaimasinen

krom de rêch
drûch de mûle
mei seare fingers

faget sy it swit
fan har jong gesicht
mei âldske eagen

de priis betelle troch
har lange dagen
sûnder deiljocht

rinsto yn dyn jurkje
foar hast neat
op simmerske dagen

ûnder in skjinblauwe loft
mei in fleske wetter
troch kideljend sân.

ytsje hettinga

Y
llustraasje: Lem

on ‘n Salt
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Gadgets dêr’tst mei fimelje 
kinst, binne al in aardich skoft 
populêr. Tink oan de Fidget 
Spinner en de Tangle. Der is no 
wer wat nijs: de POP IT. Miskien 
hiest ‘m al op TikTok sjoen. De 
POP IT is makke fan sili koanen 
en hat ‘bobbels’ dy’tst yndrukke 
kinst. It poppen fan dy bobbels 
soarget foar minder stress en 
helpt ek hiel goed tsjin ferfeling. 
It ding is yn alle kleuren en 
maten te krijen. 

Wide pipen

It kassettebantsje, de CD en MP3. Allegear âlde 
manieren om muzyk mei te harkjen. Nóch in 
stapke werom yn ’e tiid is de langspylplaat. Dy is 
allinne net mear âlderwetsk, mar krekt wer 
hielendal hot! Miskien hawwe jim thús noch wol 
in platespiler stean, superleuk! Kinst ek foar in 
moderne ferzje gean: ien dy’tst fia bluetooth 
ferbine kinst mei dyn telefoan. Stiet moai, mar 
hoechst der net allegear platen foar te keapjen.

Wat krijst ast in Rubik’s kubus en in gamesy-steem kombinearrest? De WOWCube! De elek-troanyske kubus hat fjouwer lytse skermkes oan elke side, dy’tst elk wer draaie kinst. Do kinst der net allinnich spultsjes op dwaan, mar ek dyn mail mei tsjekke of appkes op krije. Old school moetet dus hypermodern! Grappich feitsje: it apparaatsje is útfûn troch in 13-jier-rich Russysk jonkje en syn heit.

WowCube

Wa’t oan boerdspultsjes tinkt, tinkt 

wierskynlik rillegau oan Monopoly, 

it famyljespul dat hast elkenien 

thús yn ’e kast lizzen hat. It spultsje 

is der yn ferskate foarmen en 

útjeften. Hasto de houten ferzje 

wolris sjoen? Mei in echte lade 

foar it jild. Sjocht der krekt wat 

sjiker út. En dizze is net maklik fan 

tafel te feien; handich as ien lilk is 

omdat er ferlern hat!

Platespiler

Monopoly fan hout

De skinny jeans binne al jierren net mear fuort te 

tinken út ús kleankast. Dochs makket de broek 

mei wide pipen wer in comeback, want dy is wer 

hielendal hip! Miskien komt it wol trochdat 

elkenien de ôfrûne tiid mear thús siet en kom-

fortabelere klean wichtiger wurden binne. Wat de 

reden ek is, do kinst der alle kanten mei út! Stoer 

en baggy of kreas en stylfol. Wat foar dy?

POP IT



YouTube ferwideret fideo PewDiePie
YouTube hat in fideo fan PewDiePie ferwidere. Felix Kjellberg, de echte namme fan PewDiePie, levere yn in floch 
krityk op it bernekanaal CoComelon. Dêrmei hold hy him net oan de regels fan online pesten en bernefeilichheid. 
Felix song in ferske rjochte oan CoComelon. Dêryn makke hy bern dy’t fideo’s fan dat kanaal besjogge bespotlik. 
Ek brûkte hy taal dy’t net foar bern geskikt is. Hy rjochte him op CoComelon om’t dat kanaal hieltyd mear folgers 
krijt. Sa folle, dat it yn ’e buert komt fan it oantal folgers fan PewDiePie (109 miljoen), de grutste YouTuber fan ‘e 
wrâld.

f-tersidef-terside

Leveringsproblemen PlayStation 5 hâlde oan
Lekker is dat. Is der in nije PlayStation 5, kinst ‘m net keapje… Sûnt de gameconsole yn novimber 2020 
útkaam is der in protte belangstelling, mar Sony kin net oan de fraach foldwaan. Dat komt troch in wrâldwiid 
chiptekoart. Troch de koroanakrisis is de fraach nei elektroanika tanommen. Ek de auto-yndustry en 
smartphonefabrikanten hawwe lêst fan it tekoart. Sony ferwachtet dat se pas yn de twadde helte fan it jier 
wer reedlike oantallen fan de PlayStation leverje kinne.

Fikinggame Valheim superpopulêrFikinggame Valheim superpopulêr
Fiif Sweedske gamemakkers hawwe mei Valheim wol in hiel bysûndere game makke. Valheim wie nei twa wiken al mear 
as trije miljoen kear ferkocht. Net normaal! Opfallend oan it sukses is it lytse team dat achter it spul sit. Suksesfolle 
games wurde meastentiids makke troch in grut team en kostje al gau mear as tsien miljoen. Dat jildt net foar 
Valheim, dat boppedat ek simpeler yninoar stekt as grutte blockbuster games. Spilers meitsje in Fikingpersonaazje 
wêrmei’t se oerlibje moatte yn in wyld lân fol mei gefaarlike mytyske skepsels. Troch grûnstoffen te sammeljen en 
festingen te bouwen, kinne se harsels beskermje. Wa wol no net meifarre op in fikingskip lâns de fjorden om yn ‘e 
bergen nije boargen te meitsjen? Valheim is in echte survivalgame dy’tst mei of tsjin freonen spylje kinst.

Nije Fryske famyljefloch
Gek op flochs? Dan is dit miskien in leuke nije tip foar dy. Fia YouTube kinst alle dagen sjen nei in nije Tjits 
Floch. De Tjits Floch is de earste famyljefloch yn it Frysk, mei yn de haadrol Tjits, Jelke, Sake en Yldau út 
Broeksterwâld. Nijsgjirrich nei wat de famylje de hiele dei docht, wêr’t se wenje en wa’t Boeke is? De Tjits Floch 
fynst op it YouTube-kanaal fan Tjits en op Omropfryslan.nl/tsjil. 

Searje oer The Last of UsSearje oer The Last of Us
Der komt in searje basearre op de game The Last of Us! Dy game kaam yn 2013 út foar de PlayStation 3 
en waard in grutte hit. Ferline jier ferskynde it ferfolch en ek dat waard goed ûntfongen. No komt der 
dus ek in searje. De haadrol is foar Pedro Pascal (ek te sjen yn The Mandalorian). Games of Thrones-aktrise 
Bella Ramsey krijt ek in rol. It ferhaal giet oer de widdo Joel dy’t de opdracht krijt om de 14-jierrige Ellie 
út in karantênegebiet te smokkeljen. De twa krije in bân en reizgje troch Amearika om sa de pandemy te 
oerlibjen. De searje sil útstjoerd wurde troch HBO, wannear is noch ûnbekend.
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