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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
Wat wiene de fiif meast populêre opliedingen yn 
Nederlân yn 2020? (Dat wol net sizze dat dy 
opliedingen ek de measte kâns op in baan jouwe.) 

HBU/universiteit 
1.  Genêskunde  
2.  Psychology  
3.  Ferpleechkunde
 Boarne: Qompas StudieKeuze

MBU
1.  Pedagogysk wurk
2.  ICT-behear & ûntwikkeling
3.  Kommersjele Tsjinstferliening
 Boarne: Keuzegids.nl

Opliedingen

LinKk-lêzer!
En dan komt de ein fan it skoaljier alwer yn sicht. In apart 
gefoel, want sa lang hawwe jim net nei skoalle west. Boppedat: 
skoalfeesten, stúdzjereiskes, eksamenstunts en sportdagen... it 
giet allegearre oan jim noas foarby (of wurdt op in oare manier 
organisearre). Just dy dingen dy’t in skoaljier in skoaljier meitsje, 
geane oer. Gelokkich ferskynt LinKk wol gewoan. It magazine 
stiet dit kear ek nochris yn it teken fan skoalle. 

Wat wolsto letter wurde? In fraach dy’t faak foarbykomt. Ast der 
al út bist, is dat leuk. Lekker fertelle oer dyn takomstplannen. 
Mar ast noch gjin idee hast watst wurde wolst is it in hiel 
ferfelende fraach. Kieze is noch net sa maklik… 
Danilyo, Mayte en Lieve wurkje no al oan in 
dreamkarriêre. Harren ferhaal fynst op side 
7. Moetsje ek Yaroslava dy’t polityk aktyf is 
wylst se elk momint it lân útset wurde kin. 
Of lês oer Ronald Kalter dy’t fertelt hoe’tst 
akteur of aktrise wurde kinst. Ronald 
spilet de haadrol yn de spektakelfilm De 
Slag om de Schelde dy’t no yn de bios draait 
en aanst ek te sjen is op Netflix. 

Hoi!
Marrit de Schiffart

In Fryske sjongtekst op in besteand nûmer skriuwe, workshops 
folgje, audysjes dwaan en dan ek nochris winne… Dat diene 

Lieve Smit, Rowan Veltman en Laura Kooistra. Yn maaie 
wiene sy de grutte winners fan SjONG, de Fryske Voice. En 
dat leveret hiel wat op, want se meie in music video 
opnimme mei nimmen oars as Cor Booy. Hy is 
cinematographer, makket music videos foar bekende 

artysten en is kameraman foar Netflix-films. Der wie ek in 
priis foar de bêste Fryske sjongtekst. Dy gie nei Klaske Smid. 

De music videos besjen of mear witte oer SjONG? Folgje @
sjong_cedin op Insta.  

Goedei!

@linkkmagazine /www.linkk.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

T-shirts, sweaters en hoodies dy’t dy laitsje 
litte. Dy kinst bestelle by lekkergebekt.nl. 
De teksten binne supergrappich en ek 
nochris yn dyn eigen taal. Limboarchsk, 
Achterhoeksk, plat Amsterdamsk of Frysk... 
Lekkergebekt hat it allegearre. Watfoar taal, 
dialekt of útspraak soesto graach op dyn 
outfit ha wolle? 

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
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Ronald spilet Dirk

As lyts jonkje dreamde 

Ronald Kalter der al fan 

om akteur te wurden yn 

in grutte film. Dat hy dat 

no al fan syn checklist 

ôfstreekje kin, is 

foar de 21-jierrige 

Ljouwerter studint in 

dream dy’t útkomt. 

geleerd, dus ter voorbereiding zocht ik veel over deze slag op.’ 
Foar de film moast Ronald ek it Siuwske dialekt leare. ‘En nog 
specifieker: de variant fan Vlissingen. Een taalcoach heeft 
geholpen om alle klanken juist uit te spreken.’ 

Leafde foar aktearjen
It is bysûnder dat je as lytse jonge al oanfiele wêr’t je hert leit. ‘Op 
de kleuterschool speelde ik al de hoofdrol van een toneelstuk over 
het kerstverhaal. Ik wist al heel jong dat ik acteur wilde worden.’ 
Ronald sit no yn it lêste jier fan syn stúdzje Toneelschool & 
Kleinkunstacademie yn Amsterdam. ‘Het leuke aan deze studie 
is dat ik niet hoef te kiezen voor theater of filmindustrie. Ik 
doe beide en ik moet zeggen dat ik beide richtingen fantastisch 
vind. Theater of filmdoek: als ik maar kan spelen.’

Yn ’e tuskentiid is ek de nije film ‘De Oost’ oer de ûnôf hink-
likheidsstriid fan Yndonezië ferskynd. ‘Ik heb een klein rolletje 
in de beginscene. Historische speelfilms vind ik heel interessant. 
Vroeger als kind was ik al erg onder de indruk van Nederlandse 

producties zoals ‘Zwartboek’ en ‘Oorlogswinter’.’ Wannear’t 
‘De Slag om de Schelde’ yn ’e bioskoop (en dêrnei op Netflix) te 
sjen is, hinget fan de fersoepelingen fan de koroanamaatregels 
ôf. Ronald sit ûnderwilens net stil. ‘Ik mag er nog niets over 
zeggen, maar er zitten een aantal leuke projecten aan te komen.’

Tekst: Froukje Sijtsm
a 

Miljoenefilm De Slag om de ScheldeMiljoenefilm De Slag om de Schelde

De film ‘De Slag om de Schelde’, dêr’t Ronald in grutte rol yn 
spilet, is de djoerste film oait makke op Nederlânske boaiem. 
Ek yn it Fryske doarp Noardburgum waarden ferskillende sênes 
opnommen. Yn desimber 2020 gie de film yn premjêre. ‘Maar 
diezelfde dag werd helaas ook aangekondigd dat alle bioscopen 
moesten sluiten vanwege de lockdown, dus nog niemand in 
Nederland heeft de film in de bios kunnen zien. Mijn moeder 
kan niet wachten!’ fertelt Ronald.

De film spilet him ôf yn 1944 en giet oer in fergetten slach 
yn de provinsje Seelân yn de Twadde Wrâldoarloch. It wie de 
grutste militêre aksje op Nederlânsk grûngebiet. Der binne trije 
ferhaallinen. ‘Die van een Engelse piloot, een NSB’er en het 
Zeeuwse meisje Teuntje dat in het verzet belandt. Ik speel Dirk, 
haar jongere broertje van een jaar of 17.’ Yn 1944 like it derop 
dat de Dútsers harren weromlutsen út Seelân troch de komst 
fan de alliearden, mar dat bliek úteinlik net it gefal. ‘Door een 
domme actie van Dirk, breng ik mijn zus Teuntje, die werkt voor 
een NSB-burgemeester, flink in de problemen.’

Ronald syn bêste freon is de iennichste út syn omjouwing 
dy’t de film sjoen hat. ‘Hij ging mee naar de première en was 
sprakeloos. Hij heeft serieus minutenlang na het einde van de 
film niets gezegd, zo erg was hij onder de indruk,’ fertelt Ronald 
grutsk. ‘Dat was een enorm compliment.’ 

Yn it djippe smiten
By tafal krige Ronald de rol. ‘Ik had eerst auditie gedaan voor 
een andere film, maar die rol kreeg ik niet. Daarna heb ik auditie 
gedaan voor ‘De Slag om de Schelde’, maar wel voor een andere 
rol. Toen ik het script las, vond ik het personage van Dirk echter 
veel beter bij me passen. Ik was dan ook erg blij dat ik ook voor 
die rol auditie mocht doen.’ Ronald hat in hiel soad leard op de 
set. ‘Ik werd wel een beetje in het diepe gegooid, maar zo leer ik 
het beste: door te doen. Gelukkig was er ook veel vrijheid. Met 
de regisseur kon ik praten over hoe ik het personage graag wilde 
benaderen.’ 
Ronald ferdjippe him ek hielendal yn de skiednis. ‘De Slag van 
de Schelde is een vergeten slag. Ik heb er op school niets over 
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It medaljon hie eartiids glommen, no 
wie it dof, de tosk fan de tiid hie der oan 
fretten. Klaas hold it foar him, ast goed 
seachst werkendest in mantsje. ‘In hillige’ 
hie mem him ferteld. Ien dy’t derfoar 
soarge datst altyd wer goed thúskaamst. 
Syn mem hie it altyd om en hy hie it fan 
har krigen krekt foardat er foar it earst 
útfear. It wie syn iennige oantinken oan 
har, hy miste har. Syn tomme struts oer it 
fykwurk. Hy dreamde fuort en tocht oan 
thús. Oan Starum, oan mem.

In gigantyske weach tilde it skip heech 
op en de stjûne beukte op it wetter. Klaas 
skrok, it medaljon glûpte him tusken 
de fingers troch en foel op it dek. Yn 
in refleks dûkte hy der achteroan mar 
grypte mis. Hy seach noch krekt hoe’t it 
sieraad mei it ôfrinnende wetter de see 
yn spielde. Hy sprinte nei de reling ta en 
makke risselwaasje om it iiskâlde wetter 
yn te springen. ‘Bisto hielendal gek 
wurden?’ boldere heit syn stim boppe de 
wyn út mei’t er Klaas by de earm pakte, 
‘wolst dea of sa?’
Klaas seach him oan en helle de skouders 
op. Triennen pripten yn syn eagen. ‘Dat 
wie de hinger fan mem,’ koe er noch 
krekt sizze. Noch ien wurd en hy soe yn 

gûlen útbarste, hy fielde it 
brânen yn syn kiel mar in 
walfiskfarder dy’t gûlde wie 
net in echtenien fansels!

Syn heit luts him by de reling 
wei en liet syn earm los. ‘As 
Christoffel echt de hillige fan it reizgjen 
is, komt er wol wer thús en wy ek. Net ien 
hat der wat oan asto hjir by Spitsbergen 
fersûpst yn it iiswetter, mem alhielendal 
net.’

Doe kamen de earste walfisken yn sicht. 
Gigantyske seemeunsters dy’t somtiden 
meters út it wetter sprongen. Hy hie noch 
nea earder ien yn it echt sjoen en no’t er 
se yn ’e fierte seach wie er it medaljon 
alwer fergetten. De jacht wie iepene!

De walfisken, dy’t se mei harpoenen 
en grutte spearen fongen, 
waarden op ’e wâl tamakke. 
Mei grutte knyften en 
seagen waard der yn 
de bisten om fike. 
It iis en it wet - 
ter kleuren read. 
Klaas stie mei 
iepen mûle te 

sjen doe’t ien fan de mannen in beblette 
hân omheech hold en wat ûnfersteanbers 
raasde. Syn heit en twa oare mannen 
kamen tichter by om te sjen wat de 
man krekt beethold. ‘Klaas, kom hjir 
ris! Dit moatst sjen!’ Klaas wie benijd 
en stapte der fluch op ôf. Doe’t de man 
syn hân iepene koe er syn eagen net 
leauwe. Tusken it bloed en de blabber lei 
it medaljon fan syn mem. No wie it wis: 
hy soe wer thús komme en mem wer sjen!

It Medaljon ‘ecth wier’‘ecth wier’‘echt wier’‘echt wier’

ECHT WIER! Friezen fisken eartiids op fan alles 

en dêr fertsjinnen se goed jild mei. Yn de 17e iuw 

rjochten se de Noordse Compagnie op foar it 

fiskjen op walfisk by de Noardpoal. De fiskers 

kamen bygelyks út Harns en Starum. Dit ferhaal 

liket wol wat op dat fan it Vrouwtje van Stavoren. 

Sy fûn ek wat bysûnders yn har fisk. Om der 

achter te kommen wat dat krekt wie, moatst har 

mar ris opsykje. Online of yn it echt: se stiet 

noch altyd op ’e útkyk!

Wurdlist
Weach – golf
Stjûne – steven
Risselwaasje meitsje – aanstalten maken
Tameitsje – bereiden, klaarmaken
Knyft – groot zakmes
Beblette – bebloede

Tekst: A
ant Jelle Soepboer

Mayte (15) docht de MUZT 
Musicaloplieding
Mayte Veenstra út Húns sjongt, dûnset en aktearret by MUZT. 
Dat is in musicalfoaroplieding yn Snits foar jongeren fan 13 
jier en âlder. Se sit yn it earste jier en wurket oan de 
musical The Wizard of Oz, dy’t no The Wiz 
hjit en dat fynt se fantastysk. ‘De sfear 
by MUZT is hiel leuk en wy hawwe in 
entûsjaste groep. Ek de dosinten 
binne relaxt en behelpsum. Learst 
in soad en dochst echt watst 
leuk fynst.’ Wol se letter ek echt 
musicalstjer wurde? ‘Ja graach, 
mar it is fansels superlestich 
om dat te berikken. Ik soe it 
graach besykje troch audysjes 
te dwaan en sa.’ Mayte sit yn 3 
havo fan Piter Jelles Montessori 
High School yn Ljouwert en dat 
is maklik te kombinearjen mei de 
musicaloplieding. ‘Wy repetearje elke 
freed. As de foarstelling aanst tichter by 
komt, sil it wol wat faker moatte, mar ek dan is 
it prima te dwaan neist skoalle. Der binne sels 
eksamenlearlingen dy’t meidogge.’ 

Instagram: maytte.x

Lieve (14) is model by Space Models

Lieve Smit is model by modelleburo Space Models. Se waard 
spot op TikTok. ‘Se stjoerden my in berjocht fia Instagram en 
fregen hoe âld en hoe lang ik wie. Mei myn heit en mem ha ’k 
doe earst ûndersyk dien nei dat buro. Dat like goed, dus doe bin 

ik der by kaam.’ Om’t Lieve noch jong is, bout se earst in 
portfolio mei foto’s op. Echte klussen hat se noch net. 

Ungefear ien kear yn ’e moanne hat se in shoot. ‘It 
is hielendal net sa dat ik altyd al model wurde 

woe, ik tocht ik besykje it gewoan. De earste 
shoot wie superspannend. Alle oandacht 
leit yn ien kear op dy en dyn foto’s, hast 
gjin idee watst dwaan moatst. Gelokkich 
wiene se by Space hiel aardich, se lizze 
goed út wat de bêste pose is en hoe’tst 
bewege moatst. No fyn ik it superleuk. 
It past by my.’ Lieve soe letter hiel graach 

profesjoneel model wurde wolle en is dêr ek 
al mei dwaande. ‘In healjier lyn waard ik foar 

in casting útnûge troch EMG Models, dêr sitte 
Gigi en Bella Hadid en Doutzen Kroes ek by. De 

casting wie fia Zoom yn it Ingelsk, gelokkich ha ik 
op in trijetalige basisskoalle sitten en is myn Ingelsk 

frij goed. Ik ha noch gjin kontrakt krigen by EMG, dêrfoar 
bin ik te jong, mar ik krige wol in 
‘opfolging’. Dat betsjut dat se 

my folgje de kommende 
tiid, sadat ik letter 

eventueel in kon-
trakt krije kin.’ 

Instagram: 
lievefrl

Fuotbalje is de grutste passy fan Danilyo van Eijk út Ljouwert. 
Hy is njoggen jier en fuotballet by de fuotbalskoallen fan SC 
Cambuur en SC Heerenveen. ‘Dat is superleuk. Ik train één 
keer per week bij beide clubs. We hebben leuke trainers en ik 
voetbal met vrienden. Mijn klasgenoot en beste vriend Max 
traint ook bij Cambuur en Heerenveen.’ Danilyo soe hiel graach 
proffuotballer wurde wolle en dêr wurket hy hurd foar. ‘Ik train 
vijf keer per week, want ik train en speel ook nog bij LAC Frisia, 
mijn club in Leeuwarden.’ Danilyo docht der alles oan om better 

te wurden, mar wille yn it fuotbal is it allerbelangrykste. ‘Zolang 
ik het leuk vind blijf ik voetballen.’ 
Ajax is syn favo club en Danilyo is superbliid dat dy kampioen 
waard dit seizoen. ‘De dag dat ze kampioen werden viel in de 
meivakantie, ik sliep toen met mijn moeder in een hotel naast 
het Ajax-stadion. Superleuk, maar ook erg druk. We hebben de 
spelers op het balkon gezien, gaaf!’

Instagram: danilyoprince

Musicalstjêr, fuotballer of model. Beroppen dêr’t in soad bern fan dreame. 

Mayte, Danilyo en Lieve libje dy dream no al sa’n bytsje. 

Dreamberoppen

Danilyo (9) 
fuotballet 
by Cambuur 
en Hearrenfean

Tekst: M
arrit de Schiffart, foto M

ayte en Lieve: Piet D
oum

a
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Twifelkont
koart ferhaalkoart ferhaal

 Tekst: Jelle B
angm

a

Ik wie in twifelkont. Alle dagen kaam ik mysels tsjin, net inkeld 
yn ’e spegel (haha), mar by de ivige striid fan it kiezen. Noait wie 
ik daalk út ’e rie en dat wie ferhipte lestich, want it naam fansels 
in hiel soad tiid. Ik hie skoften langer sliepe kinnen as ik moarns 
daalk witte soe wat ik oandwaan moast. Mar ik stie earst in 
kertier foar de kleankast of rûn hinne en wer tusken de kast en 
it rút. Wat foar waar wie it… en wat koe ik dan it bêste drage. 
Ik waard moarns al wurch fan mysels. En as ik dan ien kear oan 
’e tafel siet, dan kaam it faak genôch foar dat ik wer nei boppen 
draafde om wer wat oars oan te lûken. Ik wie jaloersk op myn 
broer, dy’t altyd oeral wis fan wie en noait twifele. 
Mem smarde moarns de bôle foar my. Ien mei tsiis en ien mei 
sjokopasta. Dan wie der neat te kiezen en kaam ik miskien op 
’e tiid op skoalle. En wat it waarm iten oanbelange, moast ik ite 
wat de kok skafte. Us mem wie der al lang mei opholden om twa 
soarten griente op ’e tafel te setten. En dat snapte ik en eins wie 
ik der ek wol bliid om. Wy hiene skoftenlang gjin pizza’s mear 
besteld. De lêste kear hie dat in drama west. Us heit hie - sa 
handich – in menukaartsje útprinte fan de website. Mar witst 
wol hoefolle ferskillende pizza’s der binne en wat dêr allegear 
wol net op kin? 
‘Hoe komsto oan dy keuzestress,’ bromde heit. 
Ik luts oan ’e skouders: ‘Hoe kom ik der fan ôf?’ sei ik. 
Ik makke my oeral soargen oer. Oer de stúdzje en wat ik wurde 
moast, oer in wenplak en in partner dy’t ik dochs in kear kieze 
moast… Ja, eins oer alles wat ik ek mar betinke koe. Us mem 
fûn it hast in probleem en woe mei my nei de psycholooch. Se 

hie it oer in ‘steuring yn de identiteitsûntwikkeling’. Ja, dat ik 
net doogde, dat leaude ik daalk, mar ik woe net leauwe dat sa’n 
psycholooch my helpe koe. 
‘Bist op jonges of op famkes?’ frege myn broer in kear en hy 
seach my meilibjend oan. ‘Of witst dat ek net?’ Ik moast hiel 
djip neitinke en wie suver fan slach doe’t ik net fuort it antwurd 
wist. Hy suchte en sloech de earm om my hinne. ‘It makket ek 
neat út’, sei er sêft en dat wie doe wol hiel aardich fan him.
As der net safolle wie om te kiezen, dan waard it fansels 

makliker. Ik twifele noait op watfoar fyts ik nei skoalle soe, want 
ik hie mar ien fyts. Mar sadree’t ik it skoalplein op trape, begûn 
it al. By wa soe ik stean gean te kletsen oant de belle gie? Oan it 
begjin fan it skoaljier hiene wy fêste plakken yn ’e lokalen. Dat 
wie om it de learkrêften sa maklik mooglik te meitsjen, dat dy 
de nammen spike koene fan plattegrûntsjes. Mar doe’t wy nei 
de lockdown wer nei skoalle koene, wie it in rommeltsje wurden 
en hold nimmen him oan de fêste plakken. En dus stie ik fan 
’e iene op ’e oare skonk te wippen en te skytskoarjen. Oant alle 

plakken beset wiene. Dan bedarre ik wer achteryn, allinne oan 
it lêste taffeltsje… Royaal op oardel meter, dat dan wol wer. Mar 
fierder: sneu figuer, ikke!

Ik wie in twifelkont… oant Silke de klasse ynstapte. It wie as 
klonk der in tongerslach, as sloech de bliksem yn. Doe’t de 
klasselearaar frege wa’t Silke even fertroud meitsje woe mei de 
skoalle, skeat as in pylk myn finger de loft yn. De klasselearaar 
glimke en Silke tovere in brede smile. Wy skarrelen de skoalle 
troch en ik wiisde fan alles oan en liet fan alles sjen. Silke bleau 
deun by my en ik rûkte it sloarderige hier dat hast op ’e skouders 
hong. Ik seach de djipblauwe eagen en de spierwite tosken. 
It hert sloech my yn ’e kiel doe’t Silke my komplimintsjes 
makke oer myn klean, oer hoe’t ik die en wat ik sei. Ik hie in 
stoarmfloed fan wurden en twifele gjin sekonde: Silke hearde 
by my, as wie it iuwenlang lyn al sa foarbestimd. Wy wikselen 
telefoannûmers út en appten elkoar de jûns in oere lang.
Hjoed wit ik wat ik wol, watfoar klean ik oan wol: dy dy’t Silke 
moai fynt. Hjoed makket it my net út watfoar iten mem klearset 
hat. Myn honger nei it libben hat in oare diminsje krigen, in 
djippere laach. 
‘Wat rinsto te sjongen?’ freget myn broer. 
Ik laitsje en sis: ‘Fynsto it libben ek sa moai?’ 
Hy lûkt oan ’e skouders. ‘Bist fereale of sa?’ 
Ik knik: ‘Op Silke!’ 
‘Okee, moai foar dy… Silke… mmm, is dat in jonge of in famke?’ 
‘Makket neat út toch?’ sis ik.
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Robin docht beide 

Robin Metz (14) út Ljouwert docht oan 

inlineskaten, oftewol skeelerjen. Hy 

kombinearret dy spektakulêre sport 

op tsjiltsjes mei shorttrack. Dat lêste 

docht hy winters, en it inlineskaten 

simmers. ‘Zolang dat goed samen 

gaat, blijf ik het allebei doen. Ik merk 

dat de sporten elkaar versterken. 

Mijn bochten gaan beter dankzij 

shorttrack en ik heb meer conditie 

op het ijs dankzij inlineskaten.’

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

Inlineskating en shorttrack Inlineskating en shorttrack 

Robin folgje? Hy is op 

Instagram te finen ûnder 

@robin_metz_058

Robin wie seis jier doe’t er op reedriden gie. ‘Dat was bij de 
schaatsschool in de IJshal in Leeuwarden. Daarna hebben 
mijn ouders me aangemeld bij Hardrijdersclub de IJsleeuwen 
en daar ben ik ook met inlineskaten begonnen. Eerst op het 
parkeerterrein bij de Intratuin in Leeuwarden en later op de 
skeelerbaan in Harlingen.’ 

Dêrnei gie Robin ek shorttracken by Shorttrack Ljouwert. ‘Via 
een aantal shorttrackvrienden ben ik ook nog serieuzer gaan 
inlineskaten bij Skeelervereniging IDS in De Westereen. Daar 
was het meteen gezellig, daardoor is het superleuk om met 

elkaar te sporten.’ Neist gesellichheid 
wol Robin ek hieltyd better wurde yn 

syn sport. En wedstriden winne! 
Dat lêste bart faak en dêrom 

sit Robin sûnt dit seizoen ek 
by de seleksje fan Gewest 
Fryslân Shorttrack. ‘En 
dit seizoen ben ik ook 
geselecteerd door Gewest 
Fryslân Inline-Skaten,’ 
fertelt er grutsk.

By it gewest is Robin de 
jongste fan syn trai nings-

ploech. ‘Dat is een verschil 

met mijn vereniging, want nu zijn er snelheidsverschillen 
waaraan ik me kan optrekken om nog beter te worden. Dat is 
nieuw voor mij. Verder zijn de inlinetrainingen meer gericht op 
langere afstanden en minder sprinten tussendoor. Dat vind ik 
leuker om te doen.’

Seis kear yn ’e wike traine
Hoe sjocht in inlinetraining fan Robin der presys út? ‘Eerst 
gaan we 12 minuten inrijden, waarvan we tijdens de laatste 
3 ronden moeten versnellen. Daarna doen we meestal een 
sprintoefeningetje en vervolgens een ‘easy-medium-hard’ 5 
kilometer.’ Dan riidst 6 rûntsjes ‘easy’ (rêstich tempo), 1 rûntsje 
‘medium’ (gemiddeld tempo) en 1 rûntsje ‘hard’ (fluch tempo) 
en dat 5 kilometer lang. Robin traint sa’n seis kear yn ’e wike. 
‘Doordeweeks train ik op de inlineskatebaan in Heerenveen 
en op zondag train ik met een aparte groep. Dan rijden we op 
verschillende banen door heel Fryslân, met alle clubs bij elkaar. 
Zodat ook talenten die nog niet in het gewest zitten met elkaar 
kunnen trainen.’

Fieldlab-wedstriid
Al die trainingen docht Robin fansels net foar neat. Hy rydt ek 
wedstriden. Dat wie lang net mooglik fanwege koroana, mar op 
sneon 17 april mocht it einlik wer. ‘Toen was er een fieldlab-
wedstrijd in Heerenveen. Voordat ik mocht meedoen moest ik 
een coronatest doen. Dat was voor mij de eerste keer en dat 

voelde best wel raar. Het was bovendien even stressen omdat 
ik de uitslag niet na 15 minuten kreeg, maar pas nadat ik 3 uur 
in een wachtrij had gestaan. Er bleek een storing waardoor de 
testuitslagen niet werden verstuurd.’

Mei syn coaches Valentina en Sander hie Robin de earste 
wedstriid fan it seizoen goed taret (voorbereid). ‘Voor de 
wedstrijd was ik best wel zenuwachtig, maar het voelde al snel 
weer vertrouwd. Wedstrijdspanning geeft me ook veel energie.’ 
Uteinlik wûn Robin beide ôfstannen, sawol de 1000 meter as de 
puntekoers, en waard hy deiwinner yn de kategory ‘Kadetten’. 
In goed begjin fan it seizoen wêryn’t hy Nederlânsk kampioen 
wurde wol. 

Twadde klasse Comenius
Robin sit yn 2 mavo fan CSG Comenius @Forum 
yn Ljouwert. ‘Sommige klasgenoten weten dat ik 
aan inlineskaten doe, en dat vind ik ook leuk, 
maar ik praat er zelf niet veel over.’ De measte 
dosinten binne wol op ’e hichte fan Robin’s 
sportkarriêre. ‘Soms heb ik vrij nodig voor 
trainingen of wedstrijden in het buitenland. 
Met shorttrack ben ik al voor StarClass-
wedstrijden in Italië, België, Duitsland en 
Frankrijk geweest. Voor inlineskaten heb ik 
alleen voor een NK weleens vrij gekregen.’

Robin’s doel is fansels om ek by it inlineskaten ynternasjonale 
wedstriden te riden. Yn ’e takomst soe er hiel graach oan in EK 
of WK dielnimme wolle. ‘Tijdens wedstrijden in het buitenland 
kom je in contact met sporters uit andere landen en dat 
vind ik heel erg leuk.’ Robin hat ris yn it publyk sitten by in 
Europacupwedstriid en seach dêr de Belch Bart Swings riden. 
‘Bart deed het heel goed en toen ben ik wedstrijden van hem op 
YouTube gaan kijken. Ik zie hem nu als mijn grote voorbeeld, 
want ik kan heel veel van zijn techniek leren. Als ik net zo goed 
als Bart Swings kon overstappen in de bochten, zou ik een nóg 
groter gat kunnen slaan ten opzichte van mijn tegenstanders.’   

Trend
Inlineskaten is superpopulêr, in protte 

minsken pakke it op. Dat is ek net 
raar, it is de ideale ‘koroanasport’. 

Neist hurddrave en fytse is it 
in prima alternatyf foar de 
sportskoalle, dy’t lang ticht 
wie. Robin: ‘Als het je leuk 
lijkt, moet je het gewoon eens 
samen met vrienden doen. 
Wanneer je technisch beter 
wilt worden kun je je bij een 

vereniging aansluiten. Geloof 
me, het is leuk!’
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Gewoan Ronnie
Ronnie Flex feroaret syn artystenamme. Ynkoarten 
komt syn nije album út en dêrnei giet er fierder as 
Ronnie, dus sûnder Flex. De 29-jierrige rapper, dy’t 
eins Ronell Plasschaert hjit, lit op sosjale media witte 
dat er ‘it hurd fynt om de oerhollânske namme Ronnie 
te claimen’. It earste nûmer fan it nije album, Alles wat 
ik mis, tegearre mei sjongeres Emma Heesters, is al 
útkaam. Wat fynsto moaier: Ronnie of Ronnie Flex?

Lokkiger as ea
Geweldich nijs foar fans fan Billie Eilish. De 19-jierrige 
sjongeres hat einliks oankundige wannear’t har nije 
album útkomt. Happier Than Ever is beskikber op 
30 july. De earste single Your Power is yntusken al 
ferskynd. De sjongeres fertelt dat dit har favorite 
album is oant no ta en dat se dernei útsjocht om it 
mei har fans te dielen. Hasto de tracklist al eefkes 
trochnaam?

linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke sidenWaaksen Ariana
Madame Tussauds is ynkoarten in waaksen byld 
riker. Ariana Grande krijt in plakje! Yn it museum fan 
Amsterdam stie se al, mar se komt no ek yn de Madame 
Tussauds yn Hollywood, Los Angeles. It byld komt net 
direkt yn it museum te stean, mar earst yn in hotel. Sa 
kinne de fans in spesjale deal boeke. Yep, oeral moat jild 
oan fertsjinne wurde... Oft dat ek barre sil is ûnbekend, 
want de fans binne net sa te sprekken oer it nije byld. 
Har hûd soe bleker wêze en har wynbrauwen soene net 
klopje...

Nóch Stranger Things
Fans hawwe der in flink skoft op wachtsje moatten, 
mar Netflix hat einliks de trailer fan Stranger Things 
seizoen 4 online set. Dêryn is Eleven, ek wol El, te 
sjen as jong famke yn it lab dêr’t se as bern opgroeide. 
Dat wekt de yndruk dat it fjirde seizoen benammen 
oer de jeugd fan El gean sil. Fans moatte noch eefkes 
ôfwachtsje, want de makkers hawwe noch net 
oankundige wannear’t it nije seizoen op Netflix stean 
sil. Kin it noch spannender as seizoen 3, tinkst?

Miny Mix
Little Mix wurdt twa leden riker. Nee, de popgroep hat 
gjin audysjes hâlden foar nije sjongeressen... Leden 
Leigh-Anne Pinnock en Perrie Edwards krije beide in 
poppe! Pinnock kundige it nijs as earste oan. Sy is yn 
ferwachting fan proffuotballer Andre Gray. Edwards 
folge in pear dagen letter. De heit fan har berntsje is 
proffuotballer Alex Oxlade-Chamberlain. Tredde 
Little Mix-sjongeres Jade Thirwall is út ’e skroeven. 
Dat moatte wol bysûndere poppen wurde mei sokke 
talintfolle âlden, tinkst net?

Arcade dûbeld winner
Dat Arcade fan de Nederlânske Duncan Laurence 
in topper is, waard al dúdlik doe’t it nûmer yn 
2019 it Eurovisie Songfestival wûn. Arcade 
is no ek beneamd ta ‘Beste Nederlandse 
Songfestivallied Aller Tijden’. Duncan is 
hartstikke bliid mei de útferkiezing. Dat 
it keazen is troch in faksjuery en troch it 
publyk makket it foar him ekstra bysûnder. 
Fynsto it ek sa’n moai nûmer?

Nei’t Duncan Laurence – echte namme 

Duncan de Moor - it Songfestival wûn, stie 

Arcade noch moannen yn ferskate lannen 

yn de hitlisten. Yn 2020 waard it ferske 

ynternasjonaal noch grutter doe’t it in soad 

brûkt waard op TikTok.
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Kinst fan taal dyn stúdzje 

meitsje? Wol as it oan 

Syrou van der Velde (18) út 

Nijhoarne leit. Sy docht 

dit jier vwo-eksamen 

en kiest dan foar de 

stúdzje ‘Minorities 

& Multilingualism’ 

oan de 

Ryksuniversiteit 

yn Grins. In Ingelske 

stúdzje, mei in spesjaal plakje 

foar har memmetaal Frysk. 

SyrouSyrou

14 15

Dyn namme Syrou, dat klinkt eksoatysk. Kloppet dat?

‘Hahaha, nee hear! Ik bin hikke en tein yn Fryslân. 
Syrou is in echte Fryske namme, mar in soad 

minsken sprekke it út as ‘Syroe’. Dat fyn ik wol 
grappich. Mar sa’t ik al sei, ik bin op en top 

Frysk. Thús prate wy Frysk. Ik fyn it in 
hiel moaie taal. Sa no en dan draai ik de 

tiidwurden (werkwoorden) noch wolris 
om, mar dêr wurd ik thús fuortendaliks 
yn ferbettere.’

Praatsto mei elkenien Frysk? 

‘Thús prate wy allegear Frysk. En ek 
myn beide pakes en beppes binne Frysk. 

Myn pake hat jierrenlang by de Leeuwarder 
Courant wurke en is hiel fanatyk as it giet 

om it geef brûken fan de Fryske taal. Mei de 
measte freondinnen praat ik Frysk, mar mei myn 

eigen freon praat ik Nederlânsk. Hy ferstie yn it begjin 
hielendal neat fan it Frysk, mar dat wurdt hieltyd better. Ik tink lykwols 
net dat ik letter Frysk mei him prate sil as er alles ferstiet. Wy binne sa 
wend om Nederlânsk te praten, dat it dreech is om dy knop om te setten. 
It Nederlânsk is de taal fan ús beiden.’

Wat fynsto sa moai oan it Frysk? 

‘It bysûndere fan de Fryske taal is dat mar in lyts groepke 
minsken it praat. Ast op fakânsje bist, fielt it altyd as in 

soarte fan geheimtaal. Mar it leukste oan ús taal is dat 
it foar ferbining soarget. Ast oare Friezen tsjinkomst 
yn it bûtenlân, dan is der fuort al in bân troch de 
taal. Frysk fielt foar my gewoan hiel fertroud.’

eksamen yn trije talen. Mar gjin Frysk?

‘Kloppet. Ik doch eksamen yn Nederlânsk, Ingelsk 
en Frânsk. Op de middelbere skoalle ha ik nea les 

hân yn it Frysk. Skande, want ik hie it wol graach 
wold. Ik soe noch wol folle mear witte wolle oer myn 

memmetaal en de skiednis fan ús taal.’

‘Ik ha altyd al ynteresse yn talen hân. It learen fan 
nije talen giet my hiel maklik ôf. Ik wol graach 
mear witte oer minderheden en meartalichheid. 
Ik lear yn dizze stúdzje net allinnich nije talen, 
mar benammen ek oer nije kultueren. It is in 
Ingelske stúdzje, dus ik hoopje dat ik aanst 
mei in hiel soad bûtenlânske studinten yn ’e 
kolleezjeseal sit. Ik wol sels ek graach yn it 
bûtenlân studearje.’

Wat is de taal fan dyn hert?

‘Sûnder iennige twivel it Frysk. Dy taal leit it 
tichtst by my. Dêrnei it Nederlânsk en dan 
it Ingelsk. Fier dêr efteroan komt it Frânsk. 
Ik fyn it in prachtige taal, mar wol hiel 
dreech. Ek al ha ik seis jier lang Frânske 
lessen hân en doch ik der aanst eksamen 
yn; ik moat tajaan: Je parle un petit peu 
Français.’

Wêrom aanst Minorities & Multilingualism?

Makket fan taal har stúdzje

Tekst: N
ynke van der Z

ee

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

	 •	
Ik bin 18 jier

	 •	 myn	skoalle	is	OSG	Sevenwolden	op	It	Hearrenfean

	 •	 Ik	sit	yn	de	6e	klasse	fan	it	ateneum

	 •	 Ik	sprek	3,5	talen	(Frysk,	Nederlânsk,	Ingelsk	en	in	bytsje	Frânsk)

	 •	 Myn	moaiste	Fryske	wurd	is	grutsk

	 •	 Myn	grappichste	Fryske	wurd	is	bjusterbaarlik

Myn namme is Syrou



Yaroslava Tymts is 15 

jier en wennet yn it 

asylsikerssintrum fan 

Burgum. Sy en har famylje 

kinne Nederlân elk 

momint útset wurde. Al 

is har takomst hjir ûnwis, 

Yaroslava rjochtet har it 

leafst op skoalle en sport. 

Sûnt koart is se ek aktyf 

by de politike jongeren 

fan de ChristenUnie. 

Skoalle, sport, polityk... Yaroslava hat 
in soad by de ein. Se sit yn de tredde 
klasse fan it Beyers Naudé yn Ljouwert. 
Dêr docht se noch mear: ‘Ik ben 
klassenvertegenwoordiger, voorzitter 
van de leerlingenraad, ik zit bij de 
debatclub en schrijf voor de schoolkrant.’ 
Sûnt har alfde is Yaroslava yn Fryslân. 
Mei har heit, mem, broerke Motvey (8) 
en suske Stephanie (5) wennet se yn in 
kontener mei twa sliepkeamers yn it 

asylsikerssintrum fan Burgum. ‘In het 
andere deel van de container woont een 
Afrikaanse zwangere vrouw met haar 
twee kinderen. Zij hebben samen één 
kamer.’ 

Fan Oekraïne nei Fryslân
Yaroslava komt oarspronklik út Oekraïne 
en wenne dêr op skiereilân De Krim. 
‘In 2014 annexeerde Rusland dit ge-
bied. Onze paspoorten werden inge-

Tekst: Froukje Sijtsm
a, byld M
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hat in ûnwisse takomst

nomen en we verloren ons huis. Mijn ouders 
besloten te vluchten omdat we niet langer 
veilig konden leven. Via België belandden we 
uiteindelijk in Nederland.’ 
Om’t Yaroslava yn 2019 fjouwer jier yn Neder-
lân wenne yn stee fan fiif jier, foel se net ûnder 
it Kinderpardon. En dus hearde se net by de bern 
dy’t mei har âlden yn Nederlân bliuwe mochten. ‘Dat 
was heel zuur.’ It betsjut dat Yaroslava Nederlân elk mo-
mint útset wurde kin. Neffens de Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst (IND) kinne Yaroslava en har famylje prima werom nei 

Oekraïne, as se nei in foar harren feilich gebiet geane. Mar Yaro-
slava is bang dat se dan fan har âlden skieden wurdt. ‘Omdat 
wij geen identiteitspapieren hebben, kunnen we niet bewijzen 
wie we zijn. Mijn ouders kunnen ook niet aantonen dat wij hun 
wettige kinderen zijn. Dat betekent dat mijn broertje, zusje en 
ik in een weeshuis zullen belanden als we teruggaan.’

‘Inmiddels voel ik me vooral Nederlander. Mijn broertje en zus-
je weten al helemaal niet beter. Ze hebben geen herinneringen 
aan Oekraïne en kennen alleen Nederland.’ Dat se net bûten 
Nederlân reizgje kin fynt se net slim. ‘Ons leven in Nederland is 
veilig en we hebben veel lieve mensen om ons heen, dus ik hoef 
niet op vakantie naar het buitenland.’
It is dreech foar Yaroslava en har famylje dat se net witte wêr’t 
se oan ta binne. ‘De gedachte dat we ieder moment Nederland 
moeten verlaten, maakt ons onrustig. Ik probeer er niet te veel 
aan te denken. Ik ga verder met school en zet me graag in voor 
de maatschappij.’ Mei har broerke sit se op wedstriidswimmen 
by ‘De Wetterwille’ yn Burgum. ‘Ik geef ook training aan kin-
deren, dat geeft me plezier, maar ook afleiding.’

Support fan klassegenoaten
De klassegenoaten fan Yaroslava giene twa jier lyn mei nei Den 
Haag om hantekenings oan te bieden. ‘Toen we ze aanboden aan 
Tweede Kamerlid Joël Voordewind drukte hij me op het hart dat 
hij alles op alles zou zetten om naar onze situatie te laten kijken. 

Helaas is er nog steeds geen duidelijkheid.’
Koartlyn rjochte Yaroslava PerspectieF 

Fryslân op: in politike jongereinôfdieling 
fan de ChristenUnie. ‘Met twee andere 

jongeren hebben we een bestuur 
opgericht. We willen activiteiten 
organiseren voor jongeren. 
Het geloof betekent heel veel 
voor mij.’ Yaroslava komt út in 
joadsk-kristlike húshâlding. 
‘Wij bidden thuis veel, dat geeft 
rust in deze roerige tijden.’ 
Wêr’t de takomst fan Yaroslava 

ek leit, se wit no al dat se letter in 
baan wol wêrmei’t se wat bestjutte 

kin foar oaren. ‘Ik wil heel graag 
Internationale Betrekkingen studeren, 

of Politicologie. Als ik maar van betekenis 
kan zijn voor Nederland.’

YaroslavaYaroslava
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YouTuber wol ik graach wurde,
hokker skoalle leart my dat?
lit dat húswurk mar gewurde
‘k meitsje films, sa moai as wat!

Of ik wurd in fûgelspotter
alle dagen yn it fjild
stil en linich as in otter
mar yn in greide groeit gjin jild.

Topsporter is mear myn baan
wat beweging hâldt my fit
och, wa hâld ik yn ‘e waan
wurdt it wurk dêr’t ik by sit?

Dochs in bytsje fierder leare
sykje ynspiraasje op
dan kin elkenien beweare
dat ik tink oer myn berop.

Sigrid Kingma

Twadde faze

Y
llustraasje: Lem

on ‘n Salt
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Hâldsto wol fan tekenjen, mar 
witst somtiden net watst op 
papier sette moatst? Dan kinst 
it boek Elke dag een tekening 
besykje. Dêryn kinst in jier lang 
eltse dei in tekening meitsje. 
Bygelyks fan hoe’t dyn dei derút 
sjocht, fan in klassegenoat of 
fan dyn dreamfakânsje. Oan ’e 
ein fan it jier hast dus in boek 
fol mei dyn eigen tekeningen. 
Potlead yn ’e oanslach!

Streepke foar

Húswurk, oerhearrings en toetsen... Der liket 
gjin ein oan te kommen. Rekkesto it oersjoch ek 
wolris kwyt? Dan is in planner foar op it buro 
miskien wat foar dy. Dêrop sjochst presys wat dy 
op hokker dei fan de wike te wachtsjen stiet. Yn 
ien oersjoch, maklik!

Brûksto al flashcards by it studearjen? Dizze kaartsjes binne oan beide siden leech. Op de iene kant skriuwst in fraach of begryp, op de oare kant it antwurd of de útlis. Sa kinst dysels dus oerhearre. Ideaal yn ’e toetswike! Wat foar dy? 

Flashcards

Dyn sliepkeamer is dýn plakje. Dêrom 

is it superbelangryk dat it dêr gesellich 

is. Kinst der moaie lampkes ophingje 

om sfear te meitsjen, mar dat kin ek 

mei led-strips. Dy plakst gewoan boppe 

dyn doar of ûnder dyn bêdsrâne. Dêrnei 

kinst mei in ôfstânsbetsjinning sels de 

kleur kieze. Smûk!

Buroplanner

Led-ljochtsjes

Wêr’t koartlyn noch de drokke patroanen en ek de 

stippen yn ’e moade  wiene, is no de strakke streep 

trending. Dy sjochst werom op truien, broeken, 

blûzen, jurken, neam mar op. Simpel swart-wyt of 

alle kleuren fan de reinbôge. Horizontaal, fertikaal 

of diagonaal. It mei allegear! En... geskikt foar 

fammen én jonges! Hasto noch items yn ’e kast 

lizzen of is it tiid foar in strepe-shopsessy?

Elke dei in tekening



Likes foar Billie Eilish
Sjongeres Billie Eilish hat wer in rekôr te pakken. Ditkear fan it oantal likes op Instagram. Se stiet no mei seis 
foto’s yn de top 20 populêrste posts oait. Allinne de foto hjirneist, wêryn’t de sjongeres mei har blondearre hier 
pronket, helle al 22 miljoen likes. Inkeld mar in foto fan in aai is populêrder op Instagram. Dat hat 55 miljoen 
likes. Mei de foto hjirneist stiet se yn de Vogue, in bekend moadeblêd. De post mei de foarkant fan it tydskrift 
krige in miljoen likes yn 5 minuten. Ek dat is in rekôr. Wat fynsto, draait it om de likes yn it libben? Of is dat 
hielendal net belangryk?

f-tersidef-terside

Nije podcast fan it Jeugdjournaal 
It Jeugdjournaal hat wat nijs: de NOS Jeugdjournaal Podcast. It is de alderearste nijspodcast foar bern. De 
earste ôflevering gie oer 4 maaie, oftewol de deadebetinking. De podcast ferskynt wykliks. Presintatoaren 
Bart Tuinman en Malou van der Starre dûke alle wiken yn in ûnderwerp út it nijs en sykje ek antwurden op 
fragen fan folgers. Der is ek in goed nijs fragmint. Podcasts binne in soad radioshows dy’tst online belústerje 
kinst. De lêste jierren wurde se hieltyd populêrder en der wurde ek hieltyd mear podcasts foar bern makke. Sa 
kinst al lústerje nei Het Klokhuis en Brugklas. 

Belangrike priis foar animaasjefilm Soul
De nijste Pixar-animaasjefilm Soul hat twa Oscars krigen, foar bêste animaasjefilm en foar bêste muzyk. Soul 
giet oer in muzyklearaar út New York dy’t ferûngelokket. Nei syn dea komt er yn It Grutte Hjirfoar telâne. Dêr 
krije ‘nije sielen’ harren persoanlikheid, eigenaardichheden en ynteresses foardat se op ierde komme. Dat hy dêr 
telâne komt yn it lichem fan in kat, makket it ekstra yngewikkeld. Soul is te sjen op Disney Plus.   

Earste bewenner foar 3D-printe hûs
Foar it earst wennet der yn Nederlân in minske yn in 3D-printe hûs. It hûs hat in grutte wenkeamer en twa 
sliepkeamers en stiet yn Eindhoven. It is makke fan 3D-printe beton en hat de foarm fan in swerfstien. Dat past 
goed by de natuerlike lokaasje en it lit sjen hoefolle foarmfrijheid 3D-betonprintsjen jout. De wenning bestiet 
út 24 printe betonnen eleminten, dy’t laachje foar laachje printe binne yn Eindhoven. De eleminten binne mei 
frachtweinen nei it bouplak brocht en dêr op in fundearring pleatst. Dêrnei hat it hûs in dak en kezinen krigen. 
Ynkoarten komme der mear 3D-printe wenten, dy’t meardere ferdjippingen krije. Dêrfoar moat de technyk 
noch fierder ûntwikkele wurde. 

Harry Potter game krijt transgender personaazjes
Yn de nije Harry Potter-game Hogwarts Legacy wurdt it mooglik om in transgender personaazje te 
ûntwikkeljen. By it opstarten fan de game kinne spilers in personaazje mei in manlike of froulike stim 
kreëarje, wêrby’t it net útmakket hoe’t de rest fan it liif derút sjocht. Dat is opfallend omdat J.K. Rowling, 
de skriuwster fan de Harry Potter boeken, earder beskuldige waard fan transfoby. Minsken mei transfoby 
binne bang foar transminsken en transseksualiteit. Dat de skriuwster dêrfan beskuldige waard kaam 
troch bepaalde útspraken dy’t se op Twitter die. 
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