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Hee!

Frysk nûmer viral
op Spotify

Hasto in soad takkie takkie? Nee? Of hast gjin flau idee wêr’t ik
it oer ha? Dan giet der wat mis yn ús kommunikaasje. En dat is
no krekt it tema fan dizze LinKk: Kommunikaasje.
Kommunisearje kin op ferskillende wizen. Djoerd Westra kom
munisearret fia klean op Pearse Freed (side 7). Ruben en Mattia
kommunisearje yn it Ladinysk, in minderheidstaal yn Italië
(side 14). En Cambuur-spiler Jhlondly van der Meer lit de bal
sprekke (side 4). Soms giet it ek mis yn de kommunikaasje.
Dêrtroch sjogge in soad 12 oant 16-jierrigen no nei Squid Game
wylst dy searje eins geskikt is foar 16+. Of net? Dêroer mear op
side 16.

Hoera foar Tomke

Kommunisearje mei LinKk kin ek. Kontakt
opnimme kin fia de mail (linkk@cedin.nl) of
Instagram (linkkmagazine).
In protte lêswille!
Marrit de Schiffart
PS Noch benijd wêr’t dat takkie takkie op
slacht? Lês it ferhaal op side 8. Takkie takkie
hat alles te krijen mei kommunikaasje…

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.

Linkke saken

Hasto Ik ben kachel al heard? It nûmer stie yn
novimber boppe-oan yn de Spotify-list Viral top 50.
Trije freonen út Aldebiltsyl hawwe it makke: Kees
Postma, Dylan van der Feen en Jelte Jan van der Zee.
Dylan: ‘Wy ha it ferske foar de grap makke en op Spotify
set foar freonen en bekenden. Njoggen moanne letter
waard it ynienen draaid op Radio 538 en gie it viral. Doe ha
wy noch hurd in fideoclip opnommen en in act betocht.’ De
trije freonen neame harsels OBZ (fan Oudebildtzijl) en
betochten Ik ben kachel yn trije oeren.

Tomke, wa ken him net? Hasto de aventoeren
fan dit fleurige jonkje ek folge doe’tsto lyts
wiest? Hearlik foarlêzen wurde út de giele
boekjes by heit, mem of juf op skoat? It is him
net oan te sjen, mar Tomke bestiet 25 jier! En
noch hieltyd belibbet er mei syn hûntsje
Romke, buorfamke Yana Yu en
Kornelia de kangeroe de
grappichste dingen.
Lokwinske Tomke,
datst mar in hiel
âld mantsje
wurde meist!

Filmtips

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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Cambuur-spiler Jhondly van der Meer
Troch Insta by Haïty spylje
ze zeiden wel dat ik voorzichtig moest zijn.’ Der is nammentlik
politike ûnrêst yn it lân. Boppedat komme der regelmjittich
tropyske stoarmen en orkanen foar. ‘Ze vinden het wel
spannend.’

Oranje

Fia Instagram frege wurde

Oft Jhondly echt foar Haïty kieze sil, wit er noch net. ‘Ik moet
er nog over nadenken, want er komt veel bij kijken.’ Sa moat
Jhondly in Haïtiaansk paspoart oanfreegje as er foar it lân
spylje wol. De Ljouwerter dreamt dêrneist, lykas elke fuotballer,
fan Oranje. Mar as hy no foar Haïty kiest, dan kin er aanst net
mear foar Nederlân útkomme. ‘Ik mag drie officiële wedstrijden
spelen voordat de keuze wordt gemaakt. Oefenwedstrijden
tellen daarin niet mee.’

om foar in nasjonaal alvetal
fuotbalje te kommen. It klinkt net
hiel realistysk. Dochs oerkaam it
Jhondly van der Meer fan Ljouwert.
De 19-jierrige ferdigener by SC

Foar no rjochtet Jhondly him op Cambuur, dêr’t hy al
in lange skiednis hat. ‘Ik voetbal er sinds mijn 9e.’ Hy
die de jeugdoplieding fan Cambuur. Dit is it earste
seizoen dat hy folslein by it earste fan de klup sit.
‘Ik wil er nu echt voor gaan, want die mogelijkheid
is er.’ En as Oranje dochs delkomt? ‘Dan ga ik dat
overwegen. Je weet het maar nooit.’

Cambuur waard fia in DM benadere
troch it nasjonaal alvetal fan Haïty,
om’t sy graach woene dat Jhondly
by harren kaam te spyljen.

daarvandaan geadopteerd. Daarna
ben ik er nooit weer teruggeweest.’
De Ljouwerter wie earst ferbjustere doe’t er
frege waard, mar dêrnei foaral entûsjast. ‘Het leek mij heel leuk
om mee te maken!’

It falt net te ûntkennen dat Jhondly syn fuotbal
karriêre yn ‘e lift sit. Yn ien en deselde moanne
debutearre hy foar Cambuur yn de Earedifyzje én
makke hy syn debút as ynternasjonal fan Haïty. Oft de
Ljouwerter no definityf foar Haïty kiest of net, it is wis
dat wy noch in soad fan him hearre sille.

Kommunisearje mei de hannen

4

syn saakwaarnimmer, de persoan dy’t bemiddelet tusken klups
en spilers. ‘Die zei dat het echt het nationale team van Haïti
was! Hij heeft toen contact gelegd.’
De Haïtianen kamen net samar by him út. Jhondly syn woartels
lizze yn it lân yn de Karibyske See. ‘Toen ik zes was, werd ik

Jhondly syn heit en mem wiene like entûsjast oer it oanbod út
Haïty. ‘Zo’n ervaring kun je niet laten liggen, vonden ze. Maar

Tekst: Gjaldau Sijtsma, byld Henk Jan Dijks

Jhondly naam de berjochtsjes op Instagram earst net sa serieus.
‘Ik dacht: dit zal wel niet echt zijn,’ fertelt hy. Gewoanwei
benaderje klups inoar direkt, dus dit wie in frjemde gong
fan saken. ‘Maar ze bleven maar berichten sturen.’ Doe wist
Jhondly dat hy der wat mei moast. Hy lei de kwestje foar oan

Op sneon 28 augustus siet Jhondly op de bank by de
Cambuurwedstriid tsjin FC Twente. De Ljouwerters wûnen
mei 2-0, mar in soad tiid om by de oerwinning stil te stean hie
Jhondly net. In pear oeren letter siet hy al op it fleantúch nei
Bahrein, in eilânsteatsje yn de Perzyske Golf. Dêr stiene him
twa oefenwedstriden mei Haïty te wachtsjen, tsjin Bahrein sels
en tsjin Jordanië. ‘Dat was wel even wennen.’ It kontakt mei
de Haïtianen ferrûn net fuort soepel. Yn Haïty prate se Frânsk
en Kreoalsk en dy talen ken Jhondly net. ‘Met veel gebaren
kwamen we er wel uit,’ fertelt Jhondly. ‘Sommige jongens
konden gelukkig ook goed Engels.’ Jhondly koe it al gau goed
mei de Haïtianen fine. ‘Je merkt dat er veel overeenkomsten
zijn. Ze waren heel relaxed,’ leit hy út. ‘Er wordt in die cultuur
veel gedanst en er is veel muziek. Daar hou ik ook van.’
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GROEDEN

‘ecth
‘echt wier’

Pearse Freed
Miskien hast der op dyn skoalle al wat oer foarbykommen sjoen. Op 10
desimber is it Pearse Freed. Op dy dei drage learlingen de kleur pears om
solidariteit te toanen mei LHBTI+’ers. De 16-jierrige Dieuke Westra set
har op har eigen skoalle, Piter Jelles Dalton Dokkum, bot yn foar
LHBTI+’ers.

LHBTI stiet foar Lesbysk, Homoseksueel,
Biseksueel, Transgender (jonges dy’t
har famkes fiele en oarsom), Intersekse
(minsken mei sawol manlike as froulike
lichemskenmerken). De plus stiet foar
minsken dy’t net ûnder ien fan de neamde
letters falle.
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Hans draaide de holle om en seach
Jacob glêzich oan. ‘Ik bin it.’ Elkenien
yn Tsjummearum wist wol dat Hans
Reinders in pear jier lyn samar útnaaid
wie wylst er troud wie mei Neeltje, de sus
fan Jacob. Jacob rjochte de rêch en spruts
syn eks-sweager freonlik ta. ‘It is wat
jonge, wy ha dy mist, kom mar mei my
nei hûs, kinst fannacht by my sliepe. Wy
moatte mar gjin bier mear ha, wol.’ Hans
gie stean, foel hast om, mar koe him noch
krekt by de tafelsrâne beetkrije en lake
dronken: ‘Dat is goed Jacob, mar
moarn foar it earste ljocht
bin ik fuort. Ik moat nei
Ljouwert ta, de koets is al
besteld.’
In pear wike letter
wurdt der in lyk
fûn by Koehoal.

It lichem leit tsjin in rige houten peallen
by de seedyk en is mei seewier tadutsen.
It mist de holle, twa earms en in foet. De
doarpsrjochter jout opdracht it lichem
fuortendaliks te begraven, it is sa skeind
dat it dochs net identifisearre wurde kin.
Kroechbaas Hessel fan de Witte Zwaan
en wat fêste klanten fertrouwe it hiele
ferhaal lykwols foar gjin meter en beslute
midden yn ‘e nacht it lichem op te graven.
Nei eefkes dollen, reitsje de batsen it
hout fan de kiste en wurdt de lêste grûn
fansiden fage. Mei feriene krêften wurdt
it lid fan de kiste wrikke en by it flauwe
skynsel fan in oaljelampe besjocht men it
lichem fan tichtby. ‘Der sit mar ien ding
op,’ seit Hessel en lûkt it lyk de broek fan
‘e kont. In grutte groede tekenet him ôf
op de linkerstút…

Dalton Dokkum hat in GSA, in Gender
& Sexuality Alliance. Dieuke: ‘Dat is in
groepke minsken dat it belangryk fynt
om de LHBTI+-mienskip besprekber
te meitsjen, sadat sy har feiliger fiele
op skoalle,’ fertelt Dieuke.

In wichtige dei yn de LHBTI+-mienskip is
Coming Out Day (11 oktober): de dei dat
minsken útkomme foar wa’t sy binne. Op
freed 10 desimber is it Pearse Freed. Dan

drage minsken pears om sjen te litten dat
se LHBTI+’ers stypje. ‘Us skoalle is dan
fersierd mei pearse flachjes en ballonnen,’
leit Dieuke út. ‘En wy litte filmkes sjen
oer de ferskillende seksualiteiten.’
Op it Dalton wapperet de reinbôgeflagge
alle dagen. Dieuke fynt dat der op
in soad oare skoallen noch wol wat
mear omtinken wêze mei foar de
LHBTI+-mienskip. ‘Wy moatte dit
ûnderwerp besprekber meitsje,
sadat elke learling akseptaasje
fielt.’ It leafst sjocht Dieuke op
elke skoalle in GSA. ‘Dat is goed
foar it wolwêzen fan learlingen en
makket se in stik blider!’

‘Wy hâlde gearkomsten en beprate wat
wy berikke wolle op skoalle.’ Ien fan
de plannen is genderneutrale húskes
en klaaikeamers. ‘Ik moat no nei it
famkestoilet, mar dêr fiel ik my net thús.’
Sokke situaasjes soargje derfoar dat guon

Wurdlist

groede – litteken
bokse – broekspijp
taharkers – toehoorders
slim – erg
skansearre – beschadigd
rûgelje – verspreid neervallen
linkerstút – linkerbil
útnaaie – er vandoor gaan
achter de pûst – buiten adem
dolle – graven
batsen – grote scheppen
lid – deksel
ferstoarn – gestorven

Tekst: Gjaldau Sijtsma
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syn namme sei waard it
stil yn ‘e kroech. De stilte
gie oer yn in senuweftich flústerjen en
guon taharkers naaiden út. Hans fertelde
mear sterke ferhalen en noch mear bier
waard oansleept. In goed oere letter
fleach de doar fan de Witte Zwaan mei
bombaarje iepen en stie der in man yn
‘e doariepening, it wie Jacob Annes. Hy
wiisde nei Hans en raasde achter de pûst:
‘Bisto it, Hans? Of bisto de duvel?’

Tekst: Aant Jelle Soepboer

‘It swit rûn my
by alles del en de hannen plakten
my fan it bloed. Ik hie krekt mei in stomp
bûsmes in Sumatraanske tiger ûnthalze.
Dy miende dat ik in lekker hapke wie.
Fan it gefjocht ha ik djippe groeden op
’e linkerhân en rjochterfoet oerholden,
sjoch mar…’ De ûnbekende man stie
yn it middelpunt fan ‘e belangstelling
yn herberch de Witte Zwaan yn Tsjum
mearum. Hy strûpte de mouwe en de
bokse op en liet de djippe groeden sjen
oan de taharkers. Kroechbaas Hessel
fûn it mar wat moai. De man hie de
gong der aardich yn en ek de oare gasten
dronken fan him. ‘Ek de rjochterhân
is slim skansearre,’ gie de man fierder,
‘doe sieten der ynboarlingen achter my
oan. Guon ha ik mei de bleate hannen
deaknypt mar der kamen hieltyd mear
út ‘e beammen wei rûgeljen. Ien fan dy
wylden sette my de tosken yn ‘e earm,
sjoch mar!’ En yndied, de rjochterearm
hie dúdlike groeden fan in slimme wûne
fan in byt. ‘Ik koe wol krekt ûntsnappe
mar net foarkomme dat se my in pylk
yn ‘e poepert skeaten, it hiele linkerstút
teskuord. Mar dy groede lit ik hjir
fansels net sjen.’ De minsken laken en
der waard in nij rûntsje bier besteld.
‘Ja minsken, jimme sjogge wol, Hans
Reinders is der net knapper op wurden
by de Eastyndyske Kompanjy.’ Mei’t er

Dieuke identifisearret harsels as nonbinêr. Dat betsjut dat se har net perfoarst
jonge of famke fielt. Se neamt harsels
dêrom ek net ‘hy’ of ‘sy’. ‘Ik wurd it leafst
oansprutsen mei ‘dy’ of ‘harren’,’ leit
Dieuke út.

learlingen har net op harren gemak fiele
op skoalle. ‘Dat wolle wy feroarje.’
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kantine. Ik helje myn pûdsje bôle út ‘e tas, mar
Edsel liket neat by him te hawwen. Ik soe ‘m wol
in stikje oanbiede wolle, mar dy wite bôle fan my
liket ynienen noch witer as oars en de tsiis… ja,
echt wat foar ‘kaaskoppen’, dat sil er grif net sa
lekker fine.
‘Hast neat by dy?’ freegje ik. ‘Do meist wol in
stikje fan my ha, mar ik ha allinne bôle mei tsiis…’
Hy skoddet de holle. ‘Ik heb wel wat plakka*, kun
je hier wat kopen?’ Ik wiis nei de lange rige foar it
loket fan de kantinekeuken. Dan giet er oerein en
slofket dy kant út.
Noch gjin tel letter ploft Sabine neist my del. Se
stjit my oan: ‘Hy is leuk!! Wat seit er allegear?
Kinst ‘m wol ferstean? Toe ju, wat seit er?’ Ik lûk
oan ‘e skouders. ‘Hy seit noch net safolle... Mar hy
hat syn eigen taaltsje, dat ha ’k wol begrepen.’
‘Ooo leuk, leuk, straattaal fansels, ynteressant…
pattas, dat wit ik, dat binne skuon… dan kinst dat
aanst wol sizze.’
‘Wêrom moat ik dat sizze?’
‘No, gewoan, dat is dochs leuk foar him datsto ek
wat wurden kenst fan syn taal?’
Ik lûk oan ‘e skouders. ‘Ik praat gewoan Frysk.’
‘Wat?’ Sabine sjocht my mei grutte eagen oan.
‘Praatsto Frysk tsjin him? Dat is dochs sneu.’

‘Wêrom is dat sneu? Sa yngewikkeld is dat dochs
net, dy pear Fryske wurden? En hy ferstiet my
wol, oars hie er dat echt wol tsjin my sein.’
Sabine giet suchtsjend oerein en rôlet oerdreaun
mei de eagen. ‘Do altyd mei dyn Frysk, ik fyn dat
écht net kinnen.’
As Edsel weromkomt, kôget er op in wyt broadsje
mei tsiis. Yn ‘e oare hân hat er in fleske kola mei
in reidsje dêr’t er sa no en dan eefkes oan sûget.
‘Is it allegear slagge?’ freegje ik. Hy sjocht my
eefkes oan en knikt. ‘Wel een Wapi Jang, die
verkoper… een rare piet, bedoel ik.’
‘Wêrom dan?’
‘Hij begon over ‘koud in Nederland’ en of ik een
beetje kon wennen. Haha… wat een mafcheese…
ik woon mijn hele leven al in Nederland.’
Ynienen dûkt Sabine op út ‘e drokte. Se giet foar
Edsel stean en stekt de hân út. ‘Hallo Edsel, ik
ben Sabine. Welkom op onze school en ik hoop
dat je snel went. Het was tot nu toe een beetje
saai, maar we hebben ook wel leuke lessen hoor.
Ja, toch?’ Se stjit my oan en ik knik. ‘Wel heel
leuk dat je er bent, want wij hebben hier nog niet
zoveel zoals jij. Trouwens, je hebt ook heel leuke
pattas, dat viel me wel meteen op.’

Ik fiel dat ik in
kleur krij. Sabine
stiet har echt oan
te stellen, dus ik sis:
‘Sabine, litst ús wer eefkes
allinne? Ik soe krekt it lesroaster trochnimme mei
Edsel.’ Mar Edsel skynt it wol grappich te finen
en seit tsjin Sabine: ‘Jij hebt veel takkie takkie.’
Dy begjint oerdreaun te laitsjen. ‘Takkie takkie,
ik weet niet wat je bedoelt, maar het klinkt erg
grappig.’
‘Dat betsjut datst in kletskont bist,’ seit Edsel sa
kalm mooglik. ‘Bisto altyd sa’n droktemakker?’
Sabine har mûle falt iepen en earlik sein mines ek
in bytsje.
‘Praatsto ek Frysk?’
‘Ja, in lyts bytsje. Us mem is Frysk en dy praat
altyd Frysk tsjin my. Mijn pa is Surinaams, dus ja,
zo gaat dat dan.’ Edsel lit in brede laits sjen. ‘Hoor
ik er nu bij?’

*Samsa boy? = wat is der jonge?
*plakka = jild

Tekst: Jelle Bangma

Hy komt fan Amsterdam en is nij
op skoalle. Al gau hat elkenien
it oer de nije, dy’t Edsel hjit.
Okee, der binne mear mei in
kleurke op skoalle, mar Edsel
spant de kroan mei syn bosk kroes
hier. Elk sit him oan te stoarjen as er yn ien fan
de bankjes skoot. Mar Berend makket it wol hiel
bûnt: dy sit him echt mei iepen mûle fan top ta
tean te besjen. As komt dy Edsel werklik fan in
oare planeet. Dy hat dat ek wol yn ‘e gaten, set
grutte eagen op en ropt Berend ta: ‘Samsa boy?’*
Berend klapt de mûle ticht en dûkt mei in reade
kop yn syn tas.
Yn ‘e earste les wurdt Edsel eefkes foarsteld en
wolkom hjitten, mar fierder ferrinne de lessen
krekt sa saai as oars. De measten negearje Edsel
fierder, mar ik betraapje my der op dat ik hieltyd
nei him sjen moat. En as de bel giet en wy in
tuskenoere ha, skarrelje ik nei him ta. ‘Sil ik dy
sjen litte wêr’t de kantine is?’
Hy glimket: ‘Kunnen we daar nassen?’ Ik sjoch
him freegjend oan: ‘… nassen?’
‘Ja, een beetje eten.’
‘Jawis, kom mar.’ Wy skowe de folle gongen
troch en ploffe del yn in hoekje fan de lawaaiïge
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Op folle toeren troch de bochten
Jesper docht oan shorttrack

Fette tricks op de skatebaan, op
syk nei de ‘big wave’ by it surfen
of op folle krêft troch de bochten
by it shorttrack. Jesper Schmitz
(12) hâldt fan spektakulêre
sporten. Yn dit sportportret leit
de fokus op shorttrack, want
dêrmei hopet er oait in gouden
olympyske medalje te winnen.
‘Dat is mijn ultieme doel!’
Jesper hat sportive âlden en ek syn suske Djoeke docht oan
shorttrack. ‘Mijn ouders hebben allebei marathons geschaatst
en toen ze klein waren deden ze ook allerlei sporten, zoals
atletiek en voetbal.’ Jesper gie op Jeugdschaatsen doe’t er 7 jier
wie. ‘Na een jaar vroeg een trainer: “Is shorttrack niet wat voor
jou?”. Eerst wist ik niet echt wat shorttrack precies was, maar
toen ben ik een paar keer gaan meetrainen en dat vond ik gelijk
heel leuk.’
Jesper waard doe al frij gau lid fan Shorttrack Klub Thialf
(SCT) en die ek mei oan wedstriden. ‘Daarvoor had ik natuurlijk
bepaalde veiligheidsdingen zoals een helm en een snijvast
schaatspak nodig. Ik vond hard schaatsen en wedstrijden rijden
meteen leuk om te doen.’ Oardel jier lyn waard Jesper frege
om by it Gewest Fryslân te trainen. ‘Ik hoefde er geen seconde

Seis of sân kear traine
Jesper traint seis of sân kear yn ‘e wike. ‘In de winter trainen we
van maandag tot en met vrijdag op het ijs en dan doe ik op zaterdag een fietstraining voor mezelf. Soms doen we twee trainingen op een dag.’ Yn ‘e simmer fytst Jesper in soad en docht er,
lykas alle shorttrackers, ek in protte draaftrainingen.
Yn ‘e winter stiet er fansels echt op it iis. Jesper:
‘Een ijstraining duurt meestal een uur en er zijn
drie verschillende trainingen. Allereerst wed
strijd
voorbereidingen, waar
bij we startjes
en heel veel korte afstanden op hoge snelheid trainen. Verder doen we techniektraining, waarbij we op een rustig tempo
echt op onze schaatstechniek letten. Tot
slot doen we ook nog duurtraining en dat
is eigenlijk gewoon heel veel rondjes rij
den.’

waarschijnlijk wel kiezen. Maar misschien word ik tegen die tijd
ook wel gevraagd voor zo’n selectie bij het skateboarden en dan
wordt het weer een ander verhaal.’

Ankelbreuk
Jesper hat in goede kondysje, dat komt wierskynlik
om’t er graach duurtrainingen docht. ‘Mijn favoriete afstand
is eigenlijk de 1500 meter, maar die heb ik nog niet tijdens
een officiële wedstrijd gereden. Hoe langer de afstand, hoe
belangrijker tactiek wordt. Dat tactische spel vind ik altijd heel
erg leuk.’ Wat wie oant no ta de moaiste wedstriid? ‘Ik denk de
1000 meter tijdens de StarClass in Amsterdam aan het begin van
dit seizoen. Ik was toen weer net twee weken aan het schaatsen
na mijn enkelbreuk. Ik begon helemaal achteraan, toen haalde
ik een beetje in en ging het tempo omhoog. Door wat
valpartijen en penalty’s werd ik uiteindelijk vierde
tijdens deze internationale wedstrijd. Dat is tot
nu toe denk ik wel mijn hoogtepunt.’
Dy ankelbreuk hie Jesper oprûn mei
skateboarden. Hiel ferfelend, mar gjin
reden om dermei op te hâlden. ‘Gelukkig
vinden ze bij het gewest dat ik, ook buiten
de shorttracktrainingen, moet doen
waar ik plezier in heb. Als ik later bij de
nationale selectie zou komen, moet ik

Jesper wit wêr’t er oan wurkje moat om in noch bettere
shorttracker te wurden. Dat is de sprint. ‘Ik verlies nu vaak te
veel tijdens de eerste ronde van de wedstrijd.’ Jesper hat noch
genôch tiid om dat te ferbetterjen. En wa wit, wurdt er dan like
goed as syn idoal: Shaolin Sándor Liu. Alle kearen as hy dy riden
sjocht, is hy ûnder de yndruk. ‘Het is mooi om te zien hoe hij
zoveel snelheid in de bocht weet te maken en de manier waarop
hij anderen inhaalt, fantastisch! Ik heb hem een paar keer
ontmoet en ik vind het bijzonder om met hem op foto te gaan.
Ik hou ook van de inhaalacties van Sjinkie Knegt, maar Shaolin
en zijn broer Shaoang hebben iets speciaals. Ik vind dat moeilijk
te beschrijven.’
Jesper sit yn 1 VWO fan OSG Sevenwolden Buitenbaan op It
Hearrenfean. Hy hat op skoalle in sportstatus. ‘Dat betekent
dat ik vrij mag nemen voor wedstrijden en trainingen maar
ik moet wel de belangrijke vakken inhalen. Dat is mijn eigen
verantwoordelijkheid.’ Jesper moat dus sels syn skoalwurk
byhâlde. ‘Tot nu toe gaat dat heel goed. Ik zit in een klas met
meer topsporters, dus mijn situatie is niet heel bijzonder.’

sper ek fia u _
Folg je Je
z
: @schmit
Instagram

Tekst: Bianca Beemer, byld: Martin de Jong
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over na te denken, ik heb gelijk
ja gezegd. Ik was zó blij!’ Wat
is eins it ferskil tusken in club
en it gewest? ‘Bij het gewest
train ik vaker en ik train ook
op meerdere disciplines. De
andere rijders zijn daar ook
sterker. Om zelf beter te worden is het goed om met sterke
rijders te trainen.’
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Glinda Grande
Wy witte allegear dat Ariana Grande in stim as in ingel
hat, mar der skûlet ek in heks yn de sjongeres. Ariana
sil de rol spylje fan Glinda, de Goede Heks van het
Noorden, yn de filmferzje fan de Broadway-musical
Wicked. Ariana is yn ‘e wolken om’t se har dreamrol
krigen hat. ‘Thank goodness’, skriuwt se op Instagram.
Lokwinske Ari!

Jesy is back.
Of dochs net?
It útbringen fan har alderearste solomuzyk moast
in grut momint wurde foar Jesy Nelson. It eks-lid
fan Little Mix presintearre in skoftke lyn har single
Boyz, tegearre mei rapper Nicki Minaj. De fideoclip
smiet lykwols in soad negative reaksjes op. Jesy wurdt
beskuldige fan blackfishing. Dat betsjut dat in wyt
persoan eigenskippen fan de swarte kultuer taeigenet.
Sels har âld Little Mix-kollega’s wiene der net oer te
sprekken. Jesy seit dat it net har bedoeling wie. Hasto
de fideoclip al foarbykommen sjoen?

Squid Game 2

It hie ien grut feest wurde moatten: Astroworld
Festival fan Travis Scott. De shows fan de rapper geane
der meast, mei bygelyks moshpits, net hiel kalm oan
ta. Ek op Astroworld swypke Travis Scott it publyk
bot op. Dêrtroch beweegde der yn ien kear in grutte
stream minsken rjochting it poadium. Doe gie it mis:
minsken kamen yn ‘e ferdrukking. Dêr foelen in soad
ferwûnen by en sels deaden. Travis seit bot skrokken te
wêzen fan it ynsidint en wol der alles oan dwaan om de
slachtoffers te helpen.

Heit Ronnie
Ronnie Flex is foar de twadde kear heit wurden.
Tegearre mei freondinne Demi de Boer krige er
dochter Rémi. ‘Wolkom yn ús waarme hûs, Rémi
Ayoki Plasschaert’, skriuwt de artyst op Instagram. De
29-jierrige Ronnie, echte namme Ronell Plasschaert,
hat al in dochter: Nori fan twa. Lokwinske Ronnie!

Tekst: Gjaldau Sijtsma
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Kristen Stewart stapt yn it houliksboatsje! De aktrise
hat it jawurd jûn oan freondinne Dylan Meyer. It stel
is al sa’n twa jier tegearre. Kristen sei foarich jier al dat
se net wachtsje koe om mei Dylan te trouwen en no is
it safier. In grutte brulloft hoecht it om Kristen net te
wurden. Se hâldt it graach lyts by har thús.

Astroworld

It jier is hast foarby en wy kinne wol fêststelle dat
Squid Game dé searje fan 2021 is. Goed nijs foar fans:
der komt in twadde seizoen. De searje giet oer in
mysterieuze organisaasje dy’t minsken mei skulden
freget om mei te dwaan oan bernespultsjes. Mar
sadree’t se meidogge, blike de spultsjes hielendal net
sa ûnskuldich te wêzen. Wannear’t it twadde seizoen
útkomt, is noch net bekend. Haadrolspiler Gi-Hun
komt der wol wer yn foar.
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Kristen Stewart
fersein
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Mattia en Ruben

Ruben

taal fan myn hert

prate Ladinysk yn Italië

Fassa, in bekend skygebiet

It Ladinysk is in âlde Romaanske taal. Krekt as it Frysk yn
Nederlân, is it Ladinysk yn Italië in minderheidstaal. Der binne
noch mar 30.000 minsken dy’t it brûke. Yn Italië wenje hast 60
miljoen minsken.
It Ladinysk waard sprutsen troch de earste bewenners fan
ferskate falleien, wêrûnder ek de fallei dêr’t Mattia en Ruben
grutbrocht binne: de Val di Fassa. Beide jonges hawwe deselde
achternamme, mar se binne gjin famylje faninoar. Se binne wol
freonen, al sûnt de beukerskoalle. Se hawwe altyd Ladinysk
mei-inoar praten. Mattia: ‘Ik praat hast mei al myn freonen
Ladinynsk, wy appe ek yn dy taal. Thús mei heit en mem praat
ik wol Italiaansk. Us mem kin wol Ladinysk, mar ús heit net.’

yn de Dolomiten. Mattia

Ierdrykskunde yn it Dútsk

Yn in soad Europeeske
lannen wurde meardere
talen sprutsen, krekt sa’t
wy dat yn Fryslân dogge.
Sa ek yn Italië, yn de Val di

Valentini (18) en Ruben
Valentini (18) wenje
dêr en prate net allinne
Italiaansk, mar ek in lytsere
taal: it Ladinysk. LinKk
frege wat se dêrfan fine.

Dútsk. Yn it fuortset ûnderwiis wie de ferdieling fan de talen
wer oars. Ruben: ‘De bern dy’t Ladinysk sprutsen, hiene ien oere
yn ‘e wike Ladinyske les en de ierdrykskundeles wie yn it Ingelsk
en gymnastyk yn it Dútsk.’ Mattia laket: ‘De gymdosint sei oars
neat as: laufen, laufen, laufen!!’

Taaltakomst
Foar beide jonges is taal net samar wat. Ruben fynt it syn plicht
om syn taal te beskermjen en troch te jaan oan syn eigen bern as
hy dy krije soe. ‘Ik tink net dat ik yn ‘e takomst hjir yn de Fallei
bliuw. Hjir binne minder mooglikheden foar ús om fierder te
kommen. Ik wol miskien wol dokter wurde, of oars sjef-kok. Dan
soe ik foar myn oplieding hjirwei moatte. Mar al wenje ik dan
net mear yn in Ladinysk gebiet, ik set de taal, tradysjes, kultuer
en skiednis fan myn regio net samar oan ‘e kant.’

Ruben is thús wol yn it Ladinysk grutbrocht: ‘Us heit en mem
binne beide Ladinysk, dus brûke wy dy taal thús ek. Op skoalle
praat ik allinne Italiaansk mei minsken dy’t ik noch net ken, of
as it fan de dosint moat.’ Op de skoalle fan Ruben en Mattia is it
Italiaansk de ynstruksjetaal yn de lessen. Mattia leit út dat de
skoalle him wol holpen hat de wearde fan it Ladinysk yn te sjen:
‘Om’t wy thús gjin Ladinysk prate, ha ’k de taal foaral op skoalle
leard. Prate, mar ek skriuwe. Op de basisskoalle hiene wy mar
ien oere yn ‘e wike Ladinyske taalles, mar de skiednisles wie ek
yn it Ladinysk en op it skoalplein boarten wy yn it Ladinysk.’
De basisskoalle fan Mattia en Ruben wie in trijetalige skoalle:
Italiaansk, Ladinysk en Dútsk. It grutste part fan de lessen
wie yn it Italiaansk, mar de ierdrykskundeles wie yn it

Mattia wit ek noch net krekt wat er wurde wol, mar it Ladinysk
sil wol in rol yn syn libben spyljen bliuwe. ‘Miskien wol ik wol
dosint Ladinysk wurde, of telefyzjesjoernalist. Fan ‘t simmer
haw ik in pear eveneminten presintearre. Ik hâld derfan om op
it poadium te stean. Ik bin ek in offisjele sprekker op it Circen
Dolomites Festival, ien fan de grutste sirkusfestivals fan ‘e
wrâld.
Mattia mocht fia it European Charter Classroom Activities
(ECCA) projekt op útwikseling nei in oare Europeeske taalregio.
Krekt lykas in pear Fryske learlingen fan it Drachtster Lyseum,
Bogerman Balk en Liudger Burgum. Hy makke foar dit projekt
in filmke oer de betsjutting fan taal. Troch koroana koe de
úteinlike útwikseling spitich genôch net trochgean.
Mattia seit dat de Ladinyske taal him helpt om dingen soms
krekt wat oars te sjen. ‘Trochdat ik net allinne Italiaansk, de
taal fan de mearderheid, ken, mar ek Ladinysk, de taal fan de
minderheid, sjoch ik de dingen yn it gruttere gehiel soms krekt
wat oars. It Ladinysk soarget derfoar dat ik ‘out of the box’ nei
de wrâld sjoch.’

Ladinysk op strjitte
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Mattia

Tekst: Ypie Boersma

k fan dy n
i oer it pla
e
n
is
lr
o
w
Tinksto
rspekty f?
ropeesk pe
lessen
taa l y n Eu
hat dêroer
t
k
je
ro
-p
k wol op
It ECC A
lgesto dy e
fo
n
ie
k
is
M
de ECC Amak ke.
op skoa lle
m
ji
a
a
h
f
O
.
fan Europ
skoa lle
in lânk aart
,
n
je
g
p
in
o
h
poster
Sjoch ek
len derop.
mei a l ús ta lang uage.eu.
my
w w w.thisis

Strjitnammen binne yn de Fallei fan Mattia en Ruben benammen
yn it Ladinysk. Op oerheidsgebouwen wurde ek beide talen, it
Ladinysk en it Italiaansk, brûkt. Ast in plysjeman tsjinkomst, stiet
it wurd ‘plysje’ net allinne yn it Italiaansk op it unifoarm, mar
ek yn it Ladinysk. By de rjochtbank hat in Ladinysk persoan gjin
rjocht om gebrûk te meitsjen fan syn of har eigen taal. Wol is it sa
dat asto in brief nei de boargemaster stjoerst yn it Ladinysk, de
boargemaster de brief ek yn it Ladinysk beäntwurdzje moat. Dat is
sa fêstlein yn ‘e lokale wet.
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Ophef oer Squid Game
12 jier te jong of net?

Janne

Julian

De populêre Netflixsearje Squid Game leit
flink ûnder fjoer. Troch al
it geweld soene sjoggers
minimaal sechstjin jier
wêze moatte. Troch in
flater waard sein dat je
minimaal tolve jier wêze
moasten. Julian de Boer
(12) en Janne de Haan
(14) hawwe Squid Game
beide al hielendal útsjoen.

Squid Game is op it stuit de bêst besjoene Netflix-searje fan
‘e wrâld. De searje giet oer in deadlik spultsje dêr’t 456 SúdKoreanen oan meidogge. Alle dielnimmers sitte flink yn ‘e
skulden. Se binne gokferslave of hawwe grutte risiko’s nommen
yn de finansjele wrâld. De winner kin 30 miljoen euro winne. In
fantastysk bedrach om in nij libben te lieden sûnder skulden.
Yn de njoggen ôfleveringen fan Squid Game sjochst hoe’t
de dielnimmers Koreaanske bernespultsjes dogge, bygelyks
Annamaria Koekoek. Se moatte drave en besykje oer de finish
te kommen, mar meie net mear bewege sadree’t in grutte pop
har omdraait. As minsken wol bewege, wurde se ûnferbidlik
delsketten. As der in persoan fermoarde wurdt, komt der ekstra
jild yn de prizepot.

dat bern tinke dat geweld normaal is, wylst dat fansels net sa is.
It Jeugdjournaal frege oan bern oft se faak sjogge nei filmkes
dêr’t se eins te jong foar binne. Sa’n 70 prosint seit dat se dat
dogge. ‘Ik hoorde veel kinderen op school over Squid Game
praten en dat maakte mij ook nieuwsgierig,’ fertelt Julian. ‘Mijn
moeder wist eerst niet dat ik Squid Game keek. We hebben
het er thuis over gehad en mijn ouders zeggen dat ze mij het
vertrouwen willen geven om zelf in te schatten wat wel en niet
goed is.’ Sels fynt Julian tolve jier net in goeie leeftiid foar Squid
Game. ‘Je ziet veel wapens en geweld en dat is natuurlijk niet
geschikt, dan is zestien jaar beter, maar ik vond het niet per se
heel luguber.’

‘Der is wol in hiel soad bloed en geweld yn Squid Game te sjen,’
fertelt Janne. Se sit yn ’e tredde klasse fan gymnasium Beyers
Naudé yn Ljouwert. ‘Het is best spannend en natuurlijk ook
heel absurd wat je ziet,’ seit Julian. Hy sit yn ’e earste klasse fan
it Ljouwerter Lyceum Piter Jelles. ‘Je wilt gewoon weten welk
volgend krankzinnig spel de mensen gaan spelen.’

In freon fan Janne wie entûsjast oer Squid Game en helle har
oer de searje te sjen. ‘Ik fûn it hiel leuk en spannend foaral. Op
elk momint kin dyn favorite karakter ôfslachte wurde. De ein
wie ek hiel ferrassend.’ Har mem hie earst net troch dat se Squid
Game seach. ‘It oerfoel har wol in bytsje en se stelde der in soad
fragen oer. Se hat sels ek in pear ôfleveringen sjoen, sadat se
wist wat ik sjoen hie.’ Janne fynt dat de searje wol heftich is
fanwegen moard en geweld, mar fynt de ophef net hielendal
terjochte. ‘Ik wit echt wol dat dit geweld net normaal is.’

Leeftiidskategoryen
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Beide learlingen hawwe wol in wize les út Squid Game helle.
‘Een gokverslaving is niet zo handig als je zorgeloos wilt leven,’
stelt Julian. ‘Jild en begearichheid kinne hiel gefaarlik wêze.
Hoefier wolle je gean om dat te berikken?’ freget Janne har ôf.

Tekst: Froukje Sijtsma

Stichting Kijkwijzer bepaalt de leeftiidskategoryen fan films en
searjes. Guon binne foar alle leeftiden, mar faak wurdt oanjûn
datst minimaal 6, 9, 12 of 16 jier wêze moatst. It kin in soad
yndruk meitsje op bern as se heftige bylden sjogge. Se kinne
der bygelyks agressyf fan wurde, mar soms just ek sa bang of
eangstich dat se der nachts net fan sliepe kinne. In oar gefaar is

Wize les
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Soms bin ik wolris bang dat
nei in lange nacht hjir alles
oars is foar de grap, allinnich
ik dan net mear snap wat
oaren wol begripe.

Hoelahoep
Fuotbalje, dûnsje, hocke
y. It binne in pear fan de
populêrste sporten dy’
tst as hobby ha kinst.
Mar hoela hoepje wurdt
ek hieltyd populêrder. It
is goed foar de spiere
n, krijst der in better
e
kondysje fan én it is goe
d foar de rêch en heupen
.
En noch in foardiel: do kin
st it oeral dwaan! Dus
de hoela hoep om ‘e heu
pen en draaie mar!

Dat stiennen sels net rinne
mar sitten bliuwe yn it paad.
Dat fytsen ride en net remje
as ien trapet en dat elkenien

Reface
Captain America, Adele of Mona Lisa. Wa soesto
wolris wêze wolle? Mei de app Reface makkest
dyn eigen look alike. Meitsje in foto fan dyn
gesicht en plak dat yn in fideo of in GIF fan in
oar. Dan sjochst dysels bewegen op it lichem fan
in oar! Ideaal asto in grap úthelje wolst mei jim
heit of mem of dyn freonen ris flink by de noas
nimme wolst. Hasto it al besocht?

net foar mar nei in mopke laket.
Dat toarst altyd foar drinken
komt en honger foar it iten.
Dat minsken gûle by fertriet,
sels beukers dat al witte.
En dat swart-wyt dat fljocht
gjin kealtsje is mar ljip.
Soms bin ik wolris bang dat
nei in lange nacht hjir alles
oars is foar de grap, allinnich
ik dan net mear snap wat
oaren wol begripe.

plafond
Wekker op it

Yllustraasje: Lemon ‘n Salt
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Elske kampen
Tekst: Gjaldau Sijtsma
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f-terside
De nije Xbox is... in kuolkast
Noch eefkes en dan ferskynt der in Xbox kuolkast. Nee, dat is gjin grap, it is hartstikke wier. Al is it wol ûntstien
út in grap. Doe’t de Xbox Series X yn 2019 oankundige waard, waard der sein dat it kwa uterlik op in kuolkast like.
Dat brocht Microsoft op it idee om foar de grap echt in kuolkast út te bringen: de Xbox Mini Fridge. Dy ferskynt
dus dizze feestdagen. Kinst der net op spulkompjûterje, der sit gjin skerm op: it is echt in lyts kastje om wat
blikjes yn te kuoljen. Ideaal foar ûnder it gamen?

Games op Netflix
Ha jim thús Netflix? Wit dan datst no ek oan ‘e slach kinst mei fideospultsjes. Ferwachtsje gjin ymposante
blockbusters: it giet om fiif kompakte titels. De games wurde fergees oanbean sûnder reklame. Twa games
binne basearre op de Netflix-searje Stranger Things. De oaren binne ienfâldige games, lykas in kaart- en
basketbalspul. Yn tsjinstelling ta de films en searjes dy’t Netflix oanbiedt, streamst de games net. Do moatst
se downloade. Dat hat as foardiel datst guon games ek offline spylje kinst. Echt in protte falt der noch net te
belibjen mei de games op Netflix, mar de tsjinst hat grif noch wyldere plannen foar de takomst.

Nije webside foar Frysk
Hasto wolris datst in stikje yn it Frysk skriuwe wolst, mar datst der net hielendal útkomst? Is Frysk skriuwen
dochs te dreech? Tsjek dan de nije Oersetter-app of de webside www.frysker.nl. De app kinst brûke om teksten
te fertalen. Dat jildt ek foar de webside, mar dêr kinst ek oare saken fine, lykas sprekwurden, synonimen en
grammatikaregels.
Miskien brûktest earder ek wol de webside www.taalweb.frl? Ferjit dy mar, want dy wurdt ferfongen troch www.
frysker.nl. Moai, want better en oersichtliker. Flaterfrij Frysk skriuwe wurdt sa in stik makliker!

4G op de moanne
Yn 2022 is it safier, dan krijt de moanne 4G-ferbining. Wylst wy it op ierde foaral oer 5G hawwe, is de moanne
ta oan 4G. As dat werklikheid wurdt, kinne rovers kommunisearje mei de basis op de moanne. En wa wit ek
mei de ierde. It soe wittenskiplik ûndersyk enoarm fersnelle kinne. In moannelâner (maanlander) moat de 4G
fersoargje. Dy moat op de súdkant fan de moanne komme, tichtby de krater Shackleton. Dy posysje is keazen
omdat der genôch sinneljocht is (belangryk foar stroom) en hy ek yn it sicht fan de ierde is (belangryk foar
goede kommunikaasje).

FIFA krijt nije namme
Tekst: Marrit de Schiffart

De namme fan de populêre fuotbalgame FIFA sil nei alle gedachten feroarje feroarje. Dat waard
bekendmakke troch EA Sports, de makker fan it spul. It bedriuw soe ek al in nije namme hawwe: EA Sports
FC. Dy namme klinkt net fernijend, hy liket just bot op oare games fan de ûntwikkeler. Tink mar ris oan
EA Sports College Football en EA Sports PGA Tour. Dizze namme soe dus goed passe by de oare games. Oan
it spul sels sil net in soad feroarje, sa seit de gamereus, it is allinne de namme dy’t feroaret. Spilesto FIFA
22? De nijste edysje fan de populêre fuotbalgame kaam nei de simmer út. Miskien is dat dus wol de lêste
mei dizze namme…

