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De magy fan
it foardragen

Do sitst alwer in pear wiken op skoalle. Tinkst mei weemoed
werom oan dy geweldige simmerfakânsje? Gjin noed: hjir is
LinKk. It ljocht tusken al dy tsjustere skoalboeken en online
programma’s. LinKk is – mar dat hiest fêst al yn ’e gaten ;) –
Frysktalich. Dit skoaljier lêsto dit tydskrift by it fak Frysk. Ik
hoopje datst it leuk fine silst!
It tema fan dizze LinKk is Minsken en Moetingen. Do moetest
no fêst in soad nije minsken, want as it goed is sitst krekt op
in nije skoalle. Hast al leuke persoanen kennen leard? Yn dizze
LinKk komme wy ek yn ’e kunde mei alderhande minsken. Moetsje Emiel Stoffers fan De Hûnekop. Hy
is no te sjen yn de bioskoop yn syn eigen film:
Stjer. Lês oer Noémi. Sy sprekt krekt lykas
in protte Friezen in minderheidstaal, Hongaarsk yn Roemenië. En lear Pierke kennen, in kampioen yn Fryske wurdgrapkes
(sjoch rjochtsûnder op dizze side).
Hoi!
Marrit de Schiffart

Linkke saken
Simmerhype

Spoken word, it is hartstikke hip. Kinsto it? In gedicht
foardrage? Jou dy dan op foar FeRstival! FeRstival is de
Fryske foardrachtwedstriid foar middelbere skoallen. De
foarrondes binne op freedtemiddei 5 novimber yn Snits en
Drachten en op freedtemiddei 12 novimber yn Ljouwert. De
finale is op sneon 11 desimber yn De Harmonie yn
Ljouwert.
Om mei te dwaan kiest in gedicht út it boekje FeRsefariaasje.
Dat boekje kinst krije fia dyn dosint Frysk. Dêryn stiet ek hoe’tst
dy opjaan kinst, dat moat foar 15 oktober. Doch mei en wy sjogge dy
on stage!

Is it in fûgel? In fleantúch? Nee, it is in
e-foil, de nijste hype yn de wettersport. Op
in e-foilsurfplanke sweefst in heale meter
boppe it wetter. Golven of wyn binne net
nedich. It surfboard wurdt oandreaun troch
in elektrysk motorke. Yn dyn hân hast in
ôfstânsbetsjinning wêrmei’tst de snelheid
bepaalst. As dy (mei dy derop) yn it wetter
falt, giet de motor út. Yn Fryslân
kinst ûnder oaren in les folgje yn
Heech en Offingawier. Wat
foar dy om dizze
neisimmer te dwaan?

top5

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.

Lokkich

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

Der binne yn totaal 196 lannen op ’e wrâld. Yn al
dy lannen libje alderhande ferskillende minsken.
Mar wêr libje de lokkichste minsken? In top 5.
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Emiel fan De Hûnekop
Oer syn film Stjer

Spanning. Aksje.
Ein july wie it measte wurk
klear. Alle sênes wiene op
naam. Allinnich de punt
sjes moas
ten noch op
de i. ‘Dêrnei kaam noch
de audioneibewurking
en it opnij montearjen
fan de lêste dinkjes.
Guon sênes giene der
dochs noch út.’

Ouwehoere. Sa omskriuwt
frontman Emiel Stoffers fan
de Fryske band De Hûnekop
syn alderearste film.
‘Stjer’ is in humoristyske
aksjekomeedzje mei in

Profesjoneel

tsjuster rântsje. De film is

Der hie ek al in screening
west. Ferskillende minsken,
net allinne Hûnekop-fans, sea
gen in foarfertoaning fan de film. ‘Se
wiene hiel entûsjast, sieten op it puntsje
fan harren stoel.’ Ek de akteurs hawwe de film sjoen. ‘Sy fûnen
it ek skitterjend.’
De film soe earst low budzjet wurde, mar aardich wat bedriuwen
woene finansjeel bydrage. ‘Elkenien ferwachte houtsje-toutsje
wurk, mar doe’t de trailer útkaam, skrokken se,’ fertelt Emiel.
‘It seach der hiel profesjoneel en filmysk út.’

no te sjen yn de bioskoop.
En dat wylst it allegear
begûn mei in 1-aprilgrap...

1 april

Dêrmei wiene se der noch net. In film hat ek akteurs nedich.
‘Wy hawwe allegear artysten maild mei ús idee.’ De measten

wiene fuort entûsjast. ‘Ik hie Anneke Douma en Griet Wiersma
frege. Dy binne altyd wol yn foar in grapke.’ De froulju wiene te
sjen yn in teaser wêryn’t se der net goed fan ôfkamen. De auto
dêr’t se yn sieten, waard opblaasd.
Oare artysten seagen de humor der ek wol fan yn en woene yn
de film skitterje. ‘Der wie eins gjinien dy’t der gjin sin oan hie.’
De haadrollen yn de film binne foar Emiel sels, GTST-aktrise
Bertrie Wierenga en Harm Bakker.

It begûn der dus hieltyd mear op te lykjen. Mar rêst yn ’e kop hiene
Emiel en syn maten noch net. Begjin augustus gie de promoasje
fan de film los. Op 6 septimber wie de premjêre, ynklusyf reade
loper. Fan dat momint ôf is de film te sjen yn de bioskopen
fan Dokkum, Frjentsjer, Ljouwert, Snits, It Hearrenfean en
Drachten. ‘De bioskopen wiene ek hiel entûsjast!’ laket Emiel.
Plannen foar in nije film hawwe Emiel en dy noch net. ‘Wy
moatte der no noch net oan tinke. It is in hiele ûndernimming.’
Emiel is foaral grutsk op dizze earste produksje. ‘Yn in jier fan
in idee nei dit. Dêr bin ik hiel bliid mei!’ Minsken hoege neffens
him net benaud te wêzen dat de film te spannend is. ‘Gewoan
derhinne! De film sil net teloarstelle.’

‘Totaal net realistysk’
De mannen hellen ynspiraasje út oare films en searjes, sa
as Flodder, New Kids en Naked Gun. ‘Dêr sjochst ek dingen
yn dy’t totaal net realistysk binne. Us film begûn wat oan de
horrorkant, mar sloech hieltyd mear om nei de humoristyske
kant.’ De namme ‘Stjer’ ferwiist nei alle ferneamde minsken dy’t
yn de film sitte, mar ek nei it feit dat sy allegearre deageane,
stjerre.

Tekst: Gjaldau Sijtsma

Op 1 april sette
Emiel in koarte trailer fan syn film online. Sabeare fansels,
want doe gie it noch mar om in grap. Mar dat hie net elkenien
yn ’e gaten. ‘In protte minsken trapen deryn en fûnen it letter
skande dat it net trochgie.’
Doe gie it baltsje echt oan it rôljen. Emiel frege pro
gram
mamakker Janko Krist as regisseur. De mannen sloegen oan
it brainstoarmjen. ‘Wy wisten net hoe’t wy in skript meitsje
moasten. Yn de studio hawwe wy op in whiteboard in streek
lutsen.’ It begjin en de ein fan de film hiene se al betocht. ‘Mar
middenyn de film moast ek wat barre sadat it spannend bleau.
Sa begûnen wy alle sênes yn te foljen.’ Trije oeren lang stiene de
manlju foar it boerd. ‘Sa kaam it skript ta stân,’ fertelt Emiel.

Auto opblaasd

4

Byld: Tom Coehoorn

‘Stjer’ giet oer in searjemoardner dy’t it op Fryske
artysten foarsjoen hat. Griet Wiersma, Anneke
Douma, Iris Kroes, Twarres, Johannes Rypma en noch
folle mear Fryske artysten. Allegearre komme se yn de film
foarby. Oft sy it oerlibje is de fraach...
‘Ik siet te âldehoeren mei ús gitarist, Jeroen Seinstra, en wy
seine: wy kinne wol in film meitsje!’ fertelt Emiel. Doe ûntstie
it idee fan in searjemoardner dy’t Fryske artysten omlizze woe.
‘Ik sei: dat is geniaal! Dat moatte wy dwaan!’

Reade loper

5

Poparazzi: selfies ferbean

‘ecth
‘echt wier’

Poparazzi is de nijste hype op sosjale media. De app waard yn koarte tiid
megapopulêr. Hoe’t dat kin? Miskien om’t selfies ferbean binne? Op Poparazzi
meist allinne foto’s fan oaren pleatse. En oaren dogge dat wer fan dy.

Myn hier fikse, earm yn de goede posysje, foto-laits om ’e toet en klik!
Dêr is myn selfie. Noch even bewurkje, in moaie tekst betinke en voilà: in
prachtich berjocht op Insta! Hoefolle tiid soks kostet? Ik tink sa’n tweintich
minuten. Tweintich minuten wêryn’t ik mei neat oars dwaande bin as
mysels. En dat moat oars, fine de makkers fan it platfoarm Poparazzi.
Rjochtsje dyn oandacht wat minder op dysels en wat mear op oaren, sizze
sy. It liket in skot yn ’e roas, want de nije app is superpopulêr.

MOLKE

6

Undersiken wize út dat wy minsken ûnwis (onzeker) wurde fan al dy
perfekte plaatsjes fan oaren. En dus binne selfies ferbean op Poparazzi.
Sterker noch, in selfie meitsje kin net mei dizze app. Kinst allinne foto’s
fan freonen pleatse en sy foto’s fan dy. Je binne inoars paparazzi dus. De
foto’s binne dêrtroch miskien net mear perfekt (fynsto), mar klopje wol.
Realistysker, spontaner en echter, want nimmen is perfekt en elk hat syn
eigen nuvere trekjes en unike eigenskippen.

Selfitis
Op Poparazzi bist dus foaral mei oaren dwaande. Neffens de makkers is
dat krekt wat wy nedich hawwe nei dizze tiid fan lockdown en isolaasje:
kontakt. Foto’s meitsje fan oaren is boppedat feiliger as foto’s meitsje fan
dysels. Der binne al hûnderten minsken stoarn by it meitsjen fan in selfie.
Dy wiene sa mei it perfekte plaatsje dwaande dat se yn in ôfgrûn stapten,
fan in klif ôf foelen of ûnder in auto telâne kamen… Net te leauwen dochs?
En dan is der ek noch de selfie-sykte. Makkesto alle dagen meardere
selfies? Dan koest wolris lêst ha fan selfitis: it obsessyf pleatsen fan selfies
op sosjale media. Sûnt koart is dat in offisjele sykte.
Unwis, ûnfeilich en net sûn… soest nea wer in selfie meitsje… En krekt
lykas in soad oare minsken spontaan oerstappe fan Instagram, TikTok of
Snapchat nei Poparazzi. Of is dat dan wer in te heftige reaksje? Wat fynsto?

Hoe wurket Poparazzi?
1. Do makkest in foto fan in freon of meardere freonen.
2. Do dielst de foto fia de app.
3. Do tagst (popst) dyn freon(en).
4.	Dyn freon(en) karre de foto goed sadat dy op harren profyl
ferskynt of se karre de foto ôf, dat kin fansels ek. Want de
brûker, dyjinge dêr’tsto ‘paparazzi’ foar spilest, hat altyd de
kontrôle.

Tekst: Marrit de Schiffart

It stappen fan de hynders en it ratteljen
fan de karre fol molkbussen is net te
missen op de betide moarn. Trije pear
eagen dikerje út ’e reiden wei de dyk
oer. Midden op ’e dyk leit Hindrik. Hy
omklammet syn ankel mei beide hannen
en krimmenearret lûd. ‘Au, au, help my!’
De molkrider komt tichteby en ropt: ‘Ho
mar swarte!’ De beide swarte hynders
hâlde yn en bliuwe flak foar Hindrik
stean te brinzgjen. ‘Wat ha we no?’ freget

de molkrider fan
de karre ôf. ‘Ik ha my
ferstapt, ik tink dat it
ankel stikken is. Au!’
De molk
r ider springt
fan ’e karre ôf en bûcht
him oer Hindrik hinne.
Op dat stuit kriget Hindrik him by de jas, mei grutte eagen oan. ‘Miene jo dat?’
set syn foet by de molkrider op ’e riem en ‘Jawis, en no is it yn elk gefal net myn
smyt him sa troch de loft. De trije oare skuld, mar it moat eins al wat echter
jonges stowe de reiden út. Johannes, lykje, lykas dat ik tsjinaksele ha of sa.’ It
fierwei de geefste fan it stel, springt duorret eefkes foardat de jongkeardels
boppe op de molkrider en de oaren begripe wat de molkrider fan har freget.
springe dryst op de karre en begjinne de Johannes laket en seit: ‘Okee, alfêst myn
molkbussen ien foar ien leech te jitten. ekskús.’ Hy hellet út mei de fûst en slacht
Hindrik klimt oerein en hâldt de hynders de molkrider fol yn it gesicht. Syn lippe
rêstich, syn ankel mankearret fansels spjalt iepen en bloed rint him oer de kop.
neat oan. As de lêste bus leechrint rinne Johannes kriget him by it skouders beet
de jonges nei Johannes ta, dy’t noch altyd en set de man rjochtop yn ’e feart. ‘Sa
boppe op de molkrider sit. De molkrider echt genôch?’
lit it allegear barre en is sa rêstich as in De molkrider gniist en knikt. ‘En no
pûn moal, hy kin ek gjin kant út fansels. sjen dat jim fuortkomme! Lit se jim
Hy laket suver.
net sjen!’
‘Wat falt der te gnizen?’ byt Hindrik him
ta.
‘No mannen, ik mei it fansels net
sizze mar ik fyn it in geweldich
strakke aksje fan jimme.
Wurdlist
Ik ha de molke ek leaver
Reiden tek – rieten dak
yn ’e feart as by de
Sêft en hoeden – zacht en behoedzaam
Dútsers, mar dit is
Moarns ier en betiid – ’s ochtends heel vroeg
myn wurk dus ik
Dikerje – turen
kin net oars.’
Krimmenearje – zeuren/klagen
De jonges
Brinzgjen – briesen
sjogge him
Geefste – fitste
Dryst – moedig
Tsjinakselje – verzetten

Tekst: Aant Jelle Soepboer, byld: Foestrumer Archief

Yn it skimerljocht, dat hjir en dêr troch
it reiden tek sipelet, sitte fjouwer jon
ges ticht byinoar op de heasouder. Mei
de koppen byinoar flústerje hja sêft en
hoeden. ‘Us heit hat al syn molke yn ’e
feart rinne litten,’ seit Hindrik.
‘Us heit ek,’ antwurdet Johannes, ‘sadat
de Dútsers it net krije.’
‘Ja, better dat it yn ’e feart rint as dat de
moffen it krije. Rûnom yn Fryslân leit
men it wurk del mar der binne ek guon
boeren dy’t net meidwaan wolle. Sûnt
de Dútsers hjir binne is de molkepriis
aardich heech.’
‘Wol fergeemje, sokken tinke allinnich
mar oan harsels! It draait allegear om
jild!’
‘Ik ha in goed idee,’ seit in tredde jonge
en hy begjint te fertellen. De oare jonges
knikke wakker en fine it in tige goed
plan. De oare moarns ier en betiid prate
se ôf op de krusing tusken de lêste pleats
en it molkfabryk.

Paparazzi spylje
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koart ferhaal

Teije
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skoftke te wachtsjen en woe dat se fan ’e moarn
dochs har jas meinommen hie. Se sjocht op har
telefoan. Njoggentjin oer trijen… Ah, dêr sjocht
se Afke de doar útkommen. Se sjocht net bliid.
‘En, hoe gie it?’ freget Mette. It duorret eefkes
foardat Afke antwurdet. ‘Fertel no!’ Mette
wurdt ûngeduldich. ‘Wat sei hy? Gie it
goed?’ It liket wol as faget Afke in trien fan
har wang ôf.
‘Nee, it gie hielendal net goed! Ik sei dat
ik it útmeitsje woe en doe sei hy allinnich
mar okee en dat hy syn T-shirt dan
werom ha woe.’
‘Dat is dochs moai?’ seit Mette.
Afke snokt. ‘Nee, dat is hielendal net
moai. Hy hie dochs sizze kinnen dat hy
fan my hâldt? Dat hy net sûnder my libje
kin? Dat ik sa ferskriklik moai en leuk
bin?’ Afke sjocht op har telefoan.

praten. ‘Dan stjoer ik him leaver
in mail… Of... as it echt
moat, belje ik him
wol. Dat is wol sa
persoanlik.’
‘Nee,’ seit
Mette, ‘dat is
echt sneu.

‘En hy hat my noch net iens in berjochtsje
stjoerd…’

Do moatst it
persoanlik tsjin
him sizze. Sa
gau mooglik. Dan bist
der mar ôf.’
It is trije oere. Noch tsien
minuten, dan binne se frij.
It is rumoerich yn ’e klasse,
want se meie selsstannich
wurkje. Elkenien praat en hat de
telefoan yn ’e hân. ‘Okee,’ seit Afke.
‘It appke is ferstjoerd. Ik ha frege oft hy
nei de les mei my prate wol yn ’e kantine. O,
hy hat it al lêzen!’
Mette sjocht mei op Afke har telefoan.
‘In tomme omheech… O Mette, ik doar net!’

Mette docht
har boeken alfêst
yn ’e tas. ‘Fansels wol,
Af. It falt fêst ta, silst
sjen. We sjogge inoar
om tweintich oer
trijen by de fytsen,
okee? Do kinst it!’
Bûten is it kâld foar
de tiid fan it jier. In
soad learlingen fytse fuort
en guon prate noch mei-inoar. Mette stiet al in

At se by Afke har hûs binne, stappe se fan ’e
fyts ôf. ‘Giet it wer in bytsje, Af?’ Se hawwe
beide de hannen yn ’e mouwen, sadat dy
dochs in bytsje waarm bliuwe. De hollen
binne read fan de hurde wyn. Afke hat de
hiele fytstocht neat sein. Se pakt har telefoan
út ’e jasbûse. ‘Hee, ik ha in berjochtsje fan Teije!’
Afke laket en lit har skerm oan Mette sjen. ‘Hy
mist my! En hy hat in foto fan ús op Insta set,
sjoch!’
Mette rôlet mei de eagen. ‘Bist no bliid?’
‘Ja,’ seit Afke, ‘hiel bliid!’
‘Wat stjoerst him werom?’ wol Mette witte.
Afke gniist. ‘Neat fansels! Lit him mar lekker
switte!’ Se stoppet de telefoan werom yn’ e bûse.
‘Of… miskien in appke? Oare wike? Of moarn?
Of net...? Of sil ik it wer goedmeitsje mei him?
Wat fynsto?’ Mette suchtet allinnich, stapt op har
fyts en rydt fuort. Yn har holle galmet de stim fan
Afke: ‘Ik ha gjin sin oan gedoch…’

Tekst: Elbrich Vreeling

‘Ik wol it útmeitsje,’ flústeret Afke.
‘Wat? Mei my?’ Mette flústeret ek, want se sitte
yn de wiskundeles.
‘Haha, nee, fansels net,’ laket Afke. Krekt in bytsje
te lûd, want frou Laurens sjocht harren kant
op. En dus dogge se krekt as se hurd oan it wurk
binne. ‘Mei dy meitsje ik it nea út, want do bist
myn BFF, dat witst dochs wol? Ik bedoel útmeitsje
mei Teije.’
Mette sjocht Afke ferheard oan. ‘Nee! Echt?
Mienst dat? Wêrom?’
Afke sjocht nei de dosinte. Dy sjocht op har
laptop. ‘Altyd as ik by him bin, wol hy allinnich
mar game of Netflix sjen. Ik wol ek wolris wat
leuks dwaan, lykas winkelje of nei de film.’
Mette sjocht nei Afke. ‘Mar hy is sa knap…’
Afke suchtet. ‘Ja, dat is wier. En leaf. Mar hy is
ek saai! En hy reagearret noait as ik wat post op
Insta.’
Mette tinkt nei. ‘Goh, dat hie ik net ferwachte!
Mar ik begryp it wol. Sels soe ik ek net mei sa’n
jonge wolle dy’t allinnich mar game wol. Wannear
silst it tsjin him sizze?’
Afke set in pear letters op papier en
blêdet wat troch har
wiskundeboek. ‘Ik wit
net. Eins doar ik it net
te sizzen. Aanst moat
hy gûle… of seit er dat er net sûnder my libje
kin. Of miskien wurdt er lilk op my of wol hy my
stalkje. Ik ha gjin sin oan gedoch. Dus ik tink dat
ik him jûn in appke stjoer. Ik ha al wat skreaun.
Do moatst eefkes sjen oft it sa goed is.’ Afke pakt
har telefoan en wol him ûnder de tafel oan Mette
jaan.
‘Nee, dat kin net,’ flústeret Mette. ‘Dat kin net
mei in appke, hear.’
No sjocht Afke ferheard. Se ferstoppet de telefoan
ûnder har skrift. ‘Wêrom net?’
Mette sjocht oft it feilich is om te praten. Frou
Laurens rint troch de klasse, dus se moatte
oppasse. No leit se wat út oan in oare learling en
sjocht net nei harren. ‘Soks moat face to face, dat
heart sa. Oars is it sneu.’
‘Nee, dat doar ik net.’ Afke besiket hiel sêft te
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Hânbôgesjitte
Martine kin it net litte
Hasto de Olympyske Spelen
yn Tokio ek folge? Witst ek
noch by watfoar sport de
earste Nederlânske medalje
wûn waard? Dat wie by
it hânbôgesjitten. Wat in
spannende tv-sport is dat…
Martine Jorritsma (17) út
Snits fynt it nóch leuker om it
sels te dwaan. ‘It jout in kick

proef les
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d
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om it blazoen te reitsjen!’

As lyts famke wie Martine al faak dwaande mei it sjitten op in
doel. ‘Neist it hûs yn it doarpke dêr’t wy foarhinne wennen,
stie in boskje en dêr socht ik faak nei tûken om in hânbôge fan
te meitsjen. In toutsje om ’e tûke bine en dêrnei sjitte. Letter
ferwaarme ik pvc-buizen en foarme dy om ta in bôge. Ik wie eins
altyd oan it bûten boartsjen en oan it besykjen om in bôge te
meitsjen wêrmei’t ik sjitte koe.’

penalty nimme. ‘Ik bin noch mar in begjinner,
dus dat gefoel ha ik net,’ fertelt Martine. ‘Ik fyn it
al leuk om it blazoen te reitsjen en as ik it giele midden
reitsje, gean ik echt út myn dak!’
Ek technyk is belangryk. De basis is simpel: do hâldst de bôge
fêst en lûkst de pees nei achteren. Mar hoe dochst dat presys?
‘It is belangryk om te witten hoe’t dyn fuotten stean moatte

By de club
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Foar nije leden hat de feriening materiaal op foarried. Martine:
‘Krijst in bôge te lien dy’tst yn dyn proefperioade brûke meist.
Foardatst begjinst wurde der in pear regels útlein. Sa sjitte wy
allegearre tagelyk en helje wy ek allegearre tagelyk de pylken
op. Feilichheid is hiel belangryk en dêr binne se op de club ek
hiel strikt yn.’ Alle tiisdeitejûnen en sneontemoarnen komme
de bôgesjitters byelkoar. Yn ’e simmer op de iisbaan yn Snits en
yn ’e winter yn de sporthal. ‘Sa oefenje wy dus twa kear yn ’e
wike, wy helpe elkoar om better te wurden.’

Penalty nimme
Bôgesjitten is in konsintraasjesport wêrby’t pylken op in doel –
it blazoen – sketten wurde mei help fan in bôge. Trochdat elke
pylk raak wêze moat, is it foaral mentaal hiel lestich. Olympiër
Sjef van den Berg fergeliket it sels mei alle kearen opnij in

Ferskillende bôgen
Ynkoarten krijt Martine in nije bôge
mei fizier. ‘Kwa bôge meitsje ik dan
promoasje,’ fertelt se entûsjast. Der binne
in protte ferskillende bôgen en kinst it sa
djoer meitsje ast sels wolst. ‘In longbow
is in lange bôge sûnder helpmiddels.
Hast ek in bare-/recurvebôge. Dêr sjit
ik mei. Dy krollet oan de úteinen wat
werom en yn ’e midden hast in soarte fan
ynham om dyn pylk yn te lizzen. Der is ek
noch in compoundbôge mei allerhanne
katrollen en middels om te rjochtsjen. Dy
lêste wurdt net brûkt op de Olympyske
Spelen. Dêr sjitte se mei in recurvebôge,
mei fizier en stabilisator.’

The Hunger Gamess
Martine fynt hânbôgesjitten superleuk. ‘Ik sjoch it foaral as in
moaie hobby. Ik wol mysels hieltyd ferbetterje en ik wol letter,
as ik it wat better kin, ek wol oan wedstriden
meidwaan. Mar ik bin net sa serieus
dat ik mysels oait Olympysk
kampioen
wurden
sjoch.’
Sommige klassegenoaten op
RSG Magister yn Snits witte
dat se oan dizze sport docht.
‘Faak hawwe se dan gelyk
it byld fan Katniss fan de
boekesearje en de film The
Hunger Games. Mar ik sjit
fansels net op bisten. Foar
my giet it om it reitsjen fan
it doel en de gesellichheid by
de club.’

Tekst: Bianca Beemer, byld: Martin de Jong

Doe’t Martine en har âlden nei Snits
ferhuzen, wie der gjin grutte tún
mear wêr’t se yn sjitte koe.
‘Gelokkich kaam ús heit
yn kontakt mei Edwin
Fijlstra, de foarsitter
fan hânbôgeferiening
Orion. Hy fertelde dat
ik it leuk fûn om te
bôgesjitten. Foarich jier
yn ’e simmerfakânsje
gie ik in kear mei nei
de club en mocht ik op
proef meidwaan. Dat fûn
ik sa leuk dat ik it no noch
hieltyd doch.’

en hoe’tst dyn skouderblêden nei elkoar ta bringst ast de pees
oanlûkst. Ik besykje meastal sa gau mooglik te sjitten, mar
dêrtroch sjit ik net altyd raak. Just ast goed rjochtest, kinst
moai yn it midden fan it blazoen sjitte, yn it read of sels yn it
giel. Mar as ik de bôge te lang fêsthâld, begjint myn earm soms
te triljen. Dan komt it dus ek net goed, haha!’
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ScarJo is lilk
Scarlett Johansson sleept Disney foar de rjochter. De
aktrise is it der net mei iens dat har Marvel-film Black
Widow al te sjen is op Disney+ wylst dy ek noch yn de
bioskoop draait. Johansson, dy’t de haadrol spilet yn
de film, soe hjirtroch ynkomsten misrinne. Disney fynt
dat se net ferkeard hannele hawwe. De film is allinnich
te sjen foar minsken mei in premium abonnemint.
Hoe’t de rjochter deroer tinkt, is ôfwachtsjen.

Net betelle
It kin bêst wêze dat popstjer Shakira de finzenis yn
moat. De Kolombiaanske sjongeres soe belesting
ûntdûkt hawwe. Der is trije jier lang ûndersyk dien nei
Shakira har jildsaken. Se wennet foar it grutste part
fan it jier yn Spanje, wylst har offisjele wenadres op de
Bahama’s wie. Shakira soe yn totaal sa’n 14,5 miljoen
euro achterholden hawwe. Dat is nochal in bedrach!
Shakira foarmet al hiel lang in spantsje mei de Spanjert
Gerard Piqué, fuotballer by FC Barcelona. Se hawwe
twa soantsjes, Milan en Sasha.

Tommy Dorfman
is in ‘sy’
Tommy Dorfman giet net mear as man troch it libben,
mar as frou. Dat hat de 29-jierrige aktrise oankundige
op Instagram. Yn de post seit Tommy dat se yn
priveerûnte al in jier libbet as transfrou. Se sjocht it
sels net as út de kast komme, mar mear as dat se harsels
opnij yntrodusearret. Se brûkt de foarnamwurden sy
en har, mar hâldt de namme Tommy. Dat docht se as
earbetoan oan har omke Tommy, dy’t in moanne nei
har berte stoar. ‘I feel very connected to that name, to
an uncle who held me as he was dying.’ Tommy makke
it nijs bekend mei in fotoshoot yn it tydskrift Time.
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linkke siden

Fans fan Stranger Things kinne harren hert ophelje. It
langferwachte fjirde seizoen fan de populêre Netflixsearje komt deroan! It ferfolch liet in flink skoft op
him wachtsje yn ferbân mei it koroanafirus. Wannear’t
haadpersonaazjes Eleven, Mike, Will, Dustin en Lucas
wer presys te sjen binne, is noch net bekend. Neffens
Caleb McLaughlin, dy’t Lucas spilet, wurdt it fjirde
seizoen yn elk gefal hiel oars as alles wat fans oant no
ta sjoen hawwe. Spannend!

Lytse Halsey
Halsey is foar de alderearste kear mem wurden. De
26-jierrige sjongeres hat tegearre mei har freon Alev
Aydin in dochterke krigen. It berntsje hjit fan Ender
Ridley. De sjongeres pleatste op Instagram in foto fan
de suver krekt berne poppe. Dêrop sjocht se hielendal
yn ’e wolken nei Alev. Halsey, dy’t eins Ashley (Nicolette
Francipane) hjit, seit foaral tankber te wêzen.

Little Mix skriuwt
skiednis
De froulju fan girlgroup Little Mix hawwe skiednis
skreaun. It trio is de earste girlgroup dy’t 100 wiken
efterinoar mei ien of mear nûmers yn de Singles top
10 stie. Jade, Leigh-Anne en Perrie berikten dizze
mylpeal mei it nûmer Heartbreak Anthem, dat se
tegearre mei Galantis en David Guetta útbrocht
hawwe. It trijetal seit tige grutsk te wêzen op harren
prestaasje. Lekker dwaande!

Tekst: Gjaldau Sijtsma
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Stranger Things 4
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Noémi

taal fan myn hert

praat Hongaarsk yn Roemenië
Yn in hiel soad lannen

mar hiesto wolris
heard fan it Friûlysk yn
Italië of it Katalaansk yn
Spanje? De 18-jierrige Noémi
Zatyko út Roemenië hat it
Hongaarsk as memmetaal.

Nij lân
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Finsk
Skotsk-Gaelysk

It Hongaarsk betsjut in hiel soad
foar Noémi. ‘It is de taal fan myn hert. It
Hongaarsk is sa’n rike en moaie taal. It hat
sa’n soad nijsgjirrige wurden.’ Gefoelens
kin Noemi ek it bêste yn har eigen taal
uterje. ‘Ik dream altyd yn it Hongaarsk en
as ik lilk bin, brûk ik altyd it Hongaarsk. Ik
bin sa bliid dat ik dizze taal as memmetaal
meikrigen haw. It betsjut in hiel soad foar my.’
Dochs is it ek wolris lestich om in minderheidstaal
te praten, fynt Noémie. ‘It hat ek minder moaie kanten,
want yn ús lân wurdt fansels foaral Roemeensk praat
troch de ynwenners. Dêrtroch hawwe je ek wolris te krijen
mei taalbarriêres. Dan begripe je it yn it Roemeensk net
hielendal goed.’ Dochs is Noémi foaral hiel bliid mei de
talen dy’t se ken. ‘Ast mear talen praatst, hast ek tagong
ta mear kultueren en dat makket myn libben hiel ryk en
weardefol.’

Iersk

Sweedsk

Iersk

Ingelsk

Sa’n 15 middelbere skoallen út fiif minderheidstaalregio’s
dogge mei oan it ECCA-projekt. Mei dit projekt wurkje skoallen
oan aktiviteiten oer regionale of minderheidstalen. Trije fan
dy skoallen komme út Fryslân: Drachtster Lyseum, Bogerman
Balk en Liudger Burgum. Sy geane op útwikseling nei oare
lannen. De oare minderheidstalen dy’t meidogge binne:
• Hongaarsk yn Roemenië
• Friûlysk yn Italië
• Ladinysk yn Italië
• Katalaansk yn Spanje
ECCA stiet foar European Charter Classroom Activities.
Der binne ek lessen foar alle oare Fryske fuortset ûnderwiis
skoallen. Miskien folgesto dy ek wol op skoalle. Sjoch ek op
www.thisismylanguage.eu.
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ECCA-projekt: mei dyn taal
komsto fierder as dyn grins
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Tekst: Froukje Sijtsma, byld: ECCA

De Hongaarsktalige minsken wienen dus ynienen
ûnderdiel fan in nij lân, mar se hâlden wol fêst oan
harren eigen taal en kultuer. No, in iuw letter, prate
minsken noch altyd Hongaarsk mei inoar. Noémi kin har
gjin libben sûnder har memmetaal Hongaarsk foarstelle.
‘Ik praat Hongaarsk mei myn famylje en freonen. Ik bin
hiel bliid dat ik op skoalle ek Hongaarsk brûke kin. De
measte dosinten en al myn freonen op skoalle prate de
taal ek.’

Rike en moaie taal
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De Hongaarske minderheid yn Roemenië bestiet út sa’n
1,2 miljoen minsken en is dêrmei de grutste minderheid
yn it lân. Yn Roemenië sels wenje yn totaal mear as 19
miljoen minsken. Der sit in hiele skiednis oan fêst. Foar
de Earste Wrâldoarloch (1914-1918) makke de regio
Transsylvanië, dêr’t Noémi wennet, ûnderdiel út fan it
keninkryk Eastenryk-Hongarije. Nei dy oarloch waard
it gebiet ûnderdiel fan Roemenië. En sa kin it dus dat
der tsjintwurdich yn Roemenië ek minsken wenje dy’t
Hongaarsk prate.
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minderheidstalen

Op skoalle krijt Noémi ek les yn har
memmetaal. ‘De lessen dy’t wy krije,
bygelyks skiednis of ierdrykskunde,
wurde ek jûn yn it Hongaarsk.
De bern leare al Hongaarsk op
it bernedeiferbliuw en op de
basisskoalle wurdt de taal ek
brûkt. Dêrtroch kin ik myn
memmetaal ek skriuwe en
lêze. Ik brûk it alle dagen.’
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Online moetingen
Bisto goed beskerme achter dyn skermke?
Top 5 fan aaklike saken online
1.

Online pesten

2. Ferfelende seksuele berjochtsjes
3. Oplichterij, lykas phishing of hacken
4. Stalking of sjantaazje
5. Misbrûk fan dyn identiteitsgegevens

Chatte mei fanatike

In puber fan 50

gamers yn Fortnite. In

Net allinnich dyn freonen kinne dy peste mei in foto of in filmke. Der binne ek folwoeksenen online dy’t graach mei dy
yn kontakt komme wolle. Faak net mei goede bedoelings. ‘Zulke mensen doen zich voor als
leeftijdsgenoot,’ fertelt Jos. ‘Dit noemen we
grooming. Een ‘groomer’ is een online kinderlokker, die graag met je wil afspreken.
Zonder dat jij het door hebt, maak je
dus een afspraak met een volwassene
of stuur je hem een foto of filmpje van
jezelf.’

foto poste op Insta. Of in
filmke diele fia TikTok.
Bisto ek sa’n soad online?
Hieltyd faker ha wy
digitaal kontakt mei-inoar.
Faak is dat gesellich, mar

moeting ek krekt wat
oars rinne as ferwachte.
Wat dochst dan? En oan
wa fertelst it? LinKk jout
graach in pear tips.

Meld it fia Meldknop
Hast online wat ferfelends meimakke,
mar wolst it net oan dyn heit, mem
of mentor fertelle? Op de webside
meldknop.nl kinst dyn ferhaal kwyt.
Oer ferskillende ûnderwerpen kinst
chatte, belje of maile fia Meldknop.
Ast wolst, kinst dêr ek in melding of
offisjeel oanjefte dwaan by de plysje.

Bisto stikem in bytsje ferslave oan dyn
telefoan? Bist net de iennige. Mar leafst
95 prosint fan alle jongerein tussen de
12 en 25 jier is alle dagen online. Mei
allerhanne games en leuke apps is it
hieltyd makliker om kontakt mei-inoar
te hawwen. Mar wat no ast in ferfelend
berjochtsje krijst? Of in appke wêryn’t in
ûnbekende dy oansprekt?

Ien klik op de knop
Ut in ûndersyk fan Terre des Hommes
blykt dat 1 op de 4 jongeren wolris min
der leuk online kontakt hat. It giet dan
benammen om online pesten, mar ek om
ferfelende berjochtsjes, filmkes oer seks
of immen dy’t besiket om dy op te lichten.
Famkes hawwe dêr faker lêst fan as jon

ges blykt út it ûndersyk.
Online pesten stiet op nûmer 1 fan ferfelende online saken.
‘Bijna alle jongeren hebben tegenwoordig een smartphone,
dus een vervelende foto of video is zo gemaakt en wordt
met één druk op de knop gedeeld,’ fertelt Jos de Voogd fan
Terre des Hommes. ‘Dat kan soms grote gevolgen hebben,
omdat vrienden je ermee pesten of het weer doorsturen
naar anderen. Denk daarom altijd goed na voordat je iets
online deelt.’

Wat kinsto sels dwaan?
1.
2.
3.
4.
5.
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 rûk altyd in ‘nickname’. Diel noait dyn
B
echte namme, dyn adres, telefoannûmer
of de namme fan dyn skoalle mei oaren.
Set dyn profyl op ‘alleen voor vrienden’,
sadat net elkenien meisjen kin.
Set gjin foto’s online wêrop’tst
sels dúdlik yn byld bist.
Hâld dyn wachtwurd altyd geheim,
ek foar dyn bêste freonen.
A kseptearje allinnich freonskipsfersiken
fan minsken dy’tst kenst.

Tekst: Nynke van der Zee, byld: Arie Kievit/Terre des Hommes

Online pesten, grooming of oplichterij;
it liket wol in nachtmerje, al dy online
kontakten. Gelokkich falt dat fansels
ta, ast mar foarsichtich bist. ‘Net als in
het echte leven kun je online mensen ont
moeten die kwaad in de zin hebben,’ wit Jos.
‘Jij bent echt niet de enige die dat overkomt. Dus
gebeurt er online iets vervelends? Bespreek het, met
je ouders of verzorgers of met je docent of de mentor. Je kunt
ook anoniem je verhaal delen met iemand van de Kindertelefoon of FIER. Wat je ook doet, blijf er niet meer rondlopen. Met
jouw melding kunnen we andere jongeren weer helpen.’

sa no en dan kin in online
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Trui sûnder mouwen
trui of in fest, sit fan
Wa’t net kieze kin tusken in
oftewol in spenser, is
’t hjerst goed. In truifest,
st it net kâld sûnder
hielendal hip. En nee, krij
in kek blûske of jurkje
mouwen, want do kinst der
ble item al yn ’e kast
ûnder drage. Hasto dit fashiona
ges!
hingjen? Foar famkes én jon

sa2021
sa2011

IRL

Kaktuspinne
Skr iuwe, skr iuwe en no
chr is skr iuwe. Op skoalle kal kest wat ôf. En dan
kinst mar better goed
skr iuwark haw we. Dizze
kaktuspinnen skr iuwe
prima en sjogge der ek
nochr is moai út! Dat
ma kket it meitsjen fan
dyn not ysjes en toetsen
krekt wat prikeljender.

Wat foar my leit
Wa’t ik moetsje sil
Ik sjoch it yn myn dreamen.
Nei hjir en no
dizze sletten tiid
nei dêr, wêr‘t alles iepen leit
wol ik myn plak ynnimme.
Mar boppedat, IRL
prate, laitsje mei ien

blabla
haha!

wylst we boartsje
en betinke hoe’t wy
in nije tiid útfine.

Sk urteb uro
Op skoalle sitst sawat
de hiele
dei achter in buro. En
ek thús
krûpst wiersk ynlik ach
ter in
taf feltsje om dyn húsw
urk te
meitsjen. Miskien sitsto
foar de
ôfw ikseling ek wolris op
bêd of
op ’e grûn. Dan is in sku
rteburo
hiel handich. Setst ‘m
gewoan
oer dyn skonken hinne,
boek of
laptop derop en blokke
mar!
Ideaal!

Hmm..

Kate Schlingemann
TimeTune
Kinsto wol wat mear struktuer yn dyn dei brûke
en is dyn skoalaginda net genôch? Dan is
TimeTune miskien wat foar dy. Yn dy app kinst al
dyn aktiviteiten yndiele en presys opinoar
ôfstimme. Bygelyks ‘ien oere húswurk ’ of ‘in
healoere sport’. Sa brûkst dyn tiid effektiver.
Oan de ein fan dyn dei sjochst watfoar
persintaazje wêr oan bestege is en oftst produkt yf
wiest.

e
Retro hoesk

Yllustraasje: Lemon ‘n Salt
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Tekst: Gjaldau Sijtsma
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f-terside
Netflix komt mei games
Netflix is fan plan om neist searjes en films ek games oan te bieden. Der wurdt sein dat it platfoarm dat takom
jier al dwaan wol en dat se der gjin ekstra abonnemintsjild foar freegje. Watfoar spullen Netflix oanbiede wol, is
noch net bekend. De tsjinst ekperimintearre earder al mei ynteraktive films: sjoggers koene út opsjes kieze foar
it fierdere ferrin fan it ferhaal, sa as yn Black Mirror: Bandersnatch. Dêrneist makke Netflix earder ek al inkelde
games by de populêre searje Stranger Things. Dat diene se yn gearwurking mei game ûntwikkelers. Op dy eardere
inisjativen wol it platfoarm no fierder bouwe.

TikTok: nije funksjes foar live-streaming
TikTok hat nije funksjes op it gebiet fan live-streaming. De earste is dat brûkers live-streams no ynplanne
kinne. Folgers kinne har oanmelde foar it evenemint en krije dêrnei in melding as it begjint. Dêrneist kinne
twa brûkers no ek tegearre live-streame. Sy binne dan tagelyk neistinoar te sjen. Dy funksje hjit Live Together.
De tredde nije funksje is dat live-streams no byld-yn-byld besjoen wurde kinne. Dat betsjut dat de fideo yn in
hoekje fan it skerm sichtber bliuwt, wylst brûkers ûndertusken in oare app iepenje kinne. TikTok hopet dat
brûkers troch de nije mooglikheden faker live-streame sille.

Aktrise Mega Mindy hâldt op
Free Souffriau hâldt op mei it spyljen fan Mega Mindy. De 41-jierrige aktrise spile fyftjin jier lang de rol fan
superheldinne. ‘Ik heb een fantastische tijd gehad als Mega Mindy,’ seit se. ‘En de vele ontmoetingen met miniMega Mindy’s zijn mij ontzettend dierbaar.’ Dochs wol de aktrise no sjen oft se oare rollen krije kin. Se wol neist
Mega Mindy nammentlik ek graach oare dingen dwaan yn har libben. It earste wat se oppakt is in rol yn de
musical Daens dy’t no te sjen is yn België.

FIFA 22 ferskynt yn oktober
De fuotbalgame FIFA 22 ferskynt op 1 oktober foar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en
pc. Yn de game sit HyperMotion, in technyk dy’t derfoar soarget dat de fuotballers noch echter oerkomme. EA
Sports, de ûntwikkeler fan FIFA, brocht fan ‘t simmer in trailer út wêryn’t de earste bylden fan de game te sjen
wiene. Krekt lykas foarich jier, by FIFA 21, stiet Kylian Mbappé op de foarkant.

Konserten yn games
Tekst: Marrit de Schiffart

Fan ‘t simmer trede Ariana Grande op yn Fortnite. Net echt, mar as firtueel popke. Hielendal nij wie dat
net. It komt hieltyd faker foar datst yn games nei firtuele konserten kinst. Sa koest yn Roblox al in konsert
besjen fan Lil Nas X. Yn Minecraft koest sels in festival besykje: Block by Blockwest. En yn Fortnite treden
earder Marshmello en Travis Scott op. En no dus Ariana Grande. Se joech fiif konserten. De shows duorren
alle kearen 12 minuten. Nei oanrin fan de konserten koene spilers spesjale aksessoires yn it spul keapje,
dy’t te meitsjen hiene mei it evenemint. Bygelyks in ‘skin’, dêrmei kinst yn Fortnite yn de hûd fan Ariana
Grande krûpe.

