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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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top5top5
YouTube hat berekkene watfoar 
muzykfideo’s yn 2021 it meast besjoen 
waarden troch Nederlânske brûkers. Dit 
is de top 5.

 1.  Mart Hoogkamer – Ik ga zwemmen
 2. Snelle & Maan – Blijven slapen
 3. Suzan & Freek - Goud
 4. Lijpe – Mansory ft. Frenna
 5. Bilal Wahib – 501 ft. Ronnie Flex

Populêrste muzykfideo’s

Hee LinKk-lêzer!
Op de cover fan dit tydskrift in kear gjin minsk, mar in bist. 
It Fryske hynder Uniek is ús covermodel. Uniek is ien fan de 
bisten dêr’t Yvonne Horjus oer vlogt. En dat slacht oan, want 
har hynders binne regelrjochte YouTube-stjerren! Yvonne 
har kanaal Friesian Horses (bûten YouTube ek te finen op 
Insta en TikTok) hat mear as 300.000 folgers. En dat oantal 
groeit alle dagen! It tema fan dizze LinKk is ‘Bisten en 
natuer’ en dus litte wy sa’n majestueus Frysk hynder graach 
op de cover skitterje. Mear oer Yvonne har vlogs lêst op side 
4 en 5. 
Yn de rest fan dit tydskrift ek in soad bis  te- 
en natuernijs. Moetsje Jesse Jacob dy’t 
bistefersoarger is by Sanjes Safari (side 
7). Lês oer Stijn dy’t in hûn hat dy’t syn 
epileptyske oanfallen oankommen 
fielt (side 18). En ûntdek dat Ariana 
Grande mar leafst tsien hûnen hat 
(side 12).

Hoi!
Marrit de Schiffart

De natuer is sterk, dat blykt mar wer út dizze foto. Dizze 
beam yn Wassenaar yt stadich in ferkearsboerd op! Bylden 

fan de snobjende (snoepende) beam wurde dield op sosjale 
media. Links in foto fan desimber 2021, rjochts in foto fan 

jannewaris 2016. Echt smeitsje docht it net, tinke wy. 
Teminsten, sa sjocht de beam der net út.

Skuldich

@linkkmagazine /www.linkk.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

Dit lesmateriaal al op skoalle sjoen? Mear as 3500 learlingen 
wurkje op dit stuit oan it projekt LêsNo. Dêrby dûke se seis 
wiken lang yn in boek en in vlog-detective. Dy vlog is 
transmediaal, dat betsjut datst der live op reagearje kinst. 
Spannend! 

Boek ‘Skuldich’: Dipika út Yndia feroaret fan in 
tekstylarbeidster yn in hackster. Kin se de westerske wrâld 
wekker skodzje? En hoefier kin se gean?

Vlog ‘Jennifer Stript’: Jennifer wit as shoplogger al fluch 
in soad omtinken te krijen. Mar op it momint dat se troch in 
hacker sjantearre wurdt, feroaret har online suksesferhaal yn 
in offline nachtmerje.

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
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YouTube-stjerren op fjouwer fuotten

Goed lústerje
Dat is fuort ien fan de grutste geheimen fan Yvonne har 

sukses. ‘Goed lústerje nei de fans, en de comments 
ûnder de post lêze en dêr wat mei dwaan. Mar earst 
gewoan begjinne. Ast in idee hast gewoan dwaan! 
En as it dan oppakt wurdt, dan is dat moai. Hoe’t it 

ek rint, moatst altyd ticht by dysels bliuwe.’

Yvonne krige yn de comments faak de fraach 
oft se sels ek net ris yn byld komme koe. En 
dus binne net allinnich de hynders mear te 
sjen yn de filmkes, mar Yvonne sels ek. ‘Earst 
tocht ik: ik wol noait yn byld! En ik sil ek 
noait prate op de fideo. Mar om’t minsken 
my dêr hieltyd faker om fregen, doch ik 
dat no wol. En ik bin no ek te hearren, yn 
it Frysk.’ 

Yvonne wurket fjouwer dagen yn ’e wike by 
de stâl. Dan traint se ûnder oaren it Frysk 
hynder Reintje, dêr’t se ek Z1 wedstriden 
mei riidt. Se post gemiddeld fiif fideo’s 
 yn ’e wike. Sân jûnen yn ’e wike is se oan it 
editen en set se in Ingelske ûndertiteling 
ûnder de filmkes. ‘Dat moat wol, want 
de measte folgers wenje yn Amearika, 
fjirtich prosint mar leafst. India is 
it twadde lân. Mar 3 à 4 prosint fan 
de folgers komt út Nederlân. De 
measte folgers binne net iens echte 
hynderleafhawwers. Se sjogge nei 
de filmkes fanwegen de omjouwing. 
Trochdat ik gjin muzyk ûnder de 
filmkes set, is it rêstjouwend, slow-
tv. En it jout treast. Ik krij reaksjes as: 
Tank dat jim ús mei de fideo’s troch de 
koroanatiid hinne slepe.’

Jild en Passy
Jild fertsjinje mei dyn grutste leafhawwerij, wa wol dat no 
net? Yvonne kriget jild út de advertinsjes dy’t YouTube by de 
filmkes pleatst. Neist de filmkes fertsjinnet Yvonne in bytsje 
jild mei merchandise: truien fan Uniek en earmbannen of een 
kaaihinger mei dêryn in hier fan Uniek. ‘As beleanning foar 
de fans dy’t my fia crowdfunding holpen hawwe om Uniek te 
keapjen. Sa kinne se in stikje Uniek by harren drage.’

Rom? Ferneamdens? Nee, it is de passy foar Fryske hynders dat 
Yvonne driuwt. ‘Se binne sa moai en elegant, se strielje gewoan 
wat út!’

Yvonne har Fryske hyndersYvonne har Fryske hynders

De swiete 
lucht fan drûch 
gers. Links en 
rjochts boksen mei 
hynders dy’t relaxt op 
hea omkôgje.  De hynders 
bliuwe koel ûnder harren rom. In pear sjogge nijsgjirrich op 
nei de besite. Yn de stâl steane njoggentjin Fryske hynders, ien 
skimmel en Rising Star, it wrâldferneamde brune fôltsje, dat 
adoptearre waard troch Uniek.

De hynders hawwe der gjin idee fan, mar se ûntfange post út 
de hiele wrâld. De muorre hinget fol mei kaarten út Dútslân, 

Amearika, India en oare lannen. Yvonne: ‘Simmers komme 
der in soad toeristen út it bûtenlân it hiem fan Stal fan ’e 
Goëngamieden op om in glim op te fangen fan de hynders. Én 
fan my.’

Yvonne vlogt al njoggen jier en hat ûndertusken 306.000 
abonnees op har YouTube-kanaal. Foarich jier gie ien fan de 
filmkes ynienen viral. It wie de oandwaanlike vlog oer Uniek 
dy’t in dea fôltsje krige. Hiel fertrietlik. Mar der kaam in al 
like oandwaanlike oplossing: in fôltsje sûnder mem waard 
adoptearre troch Uniek! Om’t it deade fôltsje Star hjitte, krige 
dit hynderke de namme Rising Star, keazen troch de YouTube-
abonnees.

Vlogger wurde en ferneamd 

wêze oer de hiele wrâld: it is 

in dream fan in protte jonge 

minsken. Yvonne Horjus hat 

it foarinoar sûnder dat it echt 

har plan wie. Se is sels net de 

haadrolspiler yn de vlogs, dat 

binne foaral Fryske hynders. 

Echte YouTube-stjerren!

Tekst: Tialda H
oogeveen

Sels sjen?

YouTube: Friesian Horses 

TikTok: @friesian_horses

Instagram: Friesian_horses_iepiepics

Facebook: Friesian-Horses 

Webside: friesian-horses.nl 

Earmbân mei hier: 

www.dierbaar-sieraad.nl 
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It is in woansdeitemiddei yn 1943 
en Sjuttje sit yn ’e wenkeamer fan de 
buorkerij mei har lytse suske Dieuwer 
op ’e skurte. Sjuttje is alve jier en past 
dêrom faak op har lytse suske as heit en 
mem oan it wurk binne. Se prate hûndert 
út, sjonge ferskes en fantasearje oer fan 
alles en noch wat. Bûten is it kâld en 
skier, it reint en it sicht is beheind. Sjuttje 
kin noch krekt de sylhûetten fan trije 
mannen sjen dy’t mei swiere blokken 
hout omtôgje op it tsjerkhofke. ‘Heit,’ seit 
it lytste famke wylst se nei de mannen 
wiist. ‘Ja, dêr is heit oan it wurk, mar wy 
sitte lekker by de kachel!’ anderet Sjuttje 
en aait har suske oer it wang.

Op dat stuit klinkt der in alderheislikste 
knal. It foarrút fan de buorkerij springt 
yn tûzen stikjes út it kezyn en it reint 
glêsdiggels oer de famkes hinne. 
Skrokken springt Sjuttje oerein, faget it 
glês fan har skriemende suske ôf en rint 
nei it bûthús om mem te sykjen. Dy komt 
sa wyt as in lekken oandraven en slút 
beide fammen yn har earms. ‘Wat wie 
dat?’ wol se witte. ‘Ik wit it net mem, it 
gie sa rap. In grouwe knal, fan tichtby!’ 
Mei’t Sjuttje dat seit, flitst it troch har 
holle: ‘Heit!’

Sa rap as harren skonken har drage 
kinne rinne de froulju op it tsjerkhôf 
fan Mirns ta. Boppe it hôf kringelet in 
tsjokke plom reek de loft yn, der stiet 
eat yn ’e brân. As se tichter by komme, 
sjogge se it spoar fan fernieling. De 
tsjokke houten klokkestoel, dy’t oars de 
grêven oerskadet, is finaal fuortslein, 
guon grêfstiennen lizze om, de ierde is 
omwuolle en in gigantysk fleantúch leit 
yn tûzen stikken útinoar. Fan de mannen 
is lykwols gjin spoar te bekennen.

‘Heit!’ raast Sjuttje panysk. ‘Wêr is 
heit?’’ Ut de boskjes wei klinkt gekreun. 
Heit en de oare mannen binne troch de 
gigantyske eksploazje oer it stek hinne 
slingere en krûpe stadichoan wer oerein. 
Harren hollen mankearret neat oan 
mar de rest fan de lea is slim skansearre 
en tebaarnd, de fellen hingje har by de 
fingers del.

‘In Ingelske bommesmiter, del-
sketten troch de Dútsers. 
Binne der oerlibjenden?’ 
freget ien fan de oare 
mannen, blykber net 
yn steat om op dit 
stuit pine te fielen, 

‘want dan moatte wy se fersidebringe, 
ûnderdûke litte…’ 
‘Gjin tiid foar, dêr komme se al oan,’ 
seit mem wylst se op in stoet legerauto’s 
wiist dy’t de reed opriden komme. ‘En 
boppedat doar ik wol te sizzen dat net ien 
sa’n crash oerlibbet.’

Yndie, gjinien hie de crash oerlibbe, seis 
deade Ingelske fleaners bleaune achter 
op it tsjerkhôf fan Mirns. Sjuttje wie 
noch mar kwealik fan de skrik bekaam 
doe’t it twa wike letter op ’e nij raak wie 
en wer in fleantúch delkaam op noch gjin 
twahûndert meter fan de buorkerij. De 
rest fan de oarloch hat sy mei de fingers 
yn ’e earen sitten as sy miende yn ’e fierte 
it lûd fan in fleantúch te hearren.

Wurdlist
beheind – beperkt
anderet – antwoordt
skriemende – huilende
bûthús – koehuis (stal aan boerderij vast)
tsjokke – dikke
eat – wat/iets

Tekst: A
ant Jelle Soepboer

FINGERS YN ’E EAREN ‘ecth wier’‘ecth wier’‘echt wier’‘echt wier’

Moarns betiid, as der noch gjin besikers 
yn Sanjes Safari binne, is Jesse Jacob al 
drok yn ‘t spier. Hy soarget derfoar dat 
de kamielen, barchjes, ponnys, geiten, 
wallaby’s, alpaka’s en al dy oare bisten 
iten en drinken krije. ‘Ik mjit de brokjes 
ôf en soargje derfoar dat woartels, slaad 
en oare grienten fyn snijd wurde.’

Al dy bisten pisje en poepe fansels de hiele 
dei troch, dus Jesse Jacob hat it ek drok 
mei hokken skjinmeitsje. Mar hy fynt dat 
gjin probleem. ‘It heart der gewoan by. Ik 
doch it foar de bisten. Ik wol dat se wer in 
skjin hok hawwe en goed te iten.’

Jesse Jacob hat ek wol in spesjale bân 
mei guon bisten. Kamiel Shirley bygelyks 
fynt er geweldich. ‘As ik oan it wurk bin, 
gean ik altyd efkes by har del en dan kjim 

ik har moai skjin.’ Ek de wylde katten en 
strúsfûgels fynt er leuk. ‘De wylde katten 
fine it hearlik om aaid te wurden en de 
strúsfûgels binne altyd hiel nijsgjirrich.’ 

Jesse Jacob is syn hiele libben al gek 
fan bisten en woe thús froeger hieltyd 
mear bisten hawwe. ‘Ik haw thús piken, 
parkiten, in hûn en kninen.’ It wurk by 
Sanjes Safari is no syn bybaantsje, mar 
it leafst wol hy der letter syn wurk fan 
meitsje. ‘Ik doch de MBO-oplieding ta 
bedriuwslieder bistefersoarging by Aeres 
(foarhinne Nordwin) yn Ljouwert.’ As 
ik alle dagen oan it wurk kinne soe by 
Sanjes Safari? Dat soe echt geweldich 
wêze. En oars soe ik wol de bisten op in 
soarchbuorkerij fersoargje wolle, dat 
liket my ek moai wurk ta.’

Folders besoargje, ôfwaskje of fakken folje. Hasto ek in bybaantsje? De 

17-jierrige Jesse Jacob Koers út Noardburgum fynt syn bybaantsje it 

allerleukst: hy fersoarget yn it wykein de bisten fan Sanjes Safari.

ECHT WIER! Men fynt yn Mirns 

noch altyd mei metaaldetektors 

ûnderdielen fan de delstoarte 

fleantugen. 

Jesse Jacob fersoarget 
de bisten fan Sanjes Safari

Tekst: Froukje Sijtsm
a, byld: K

oos Scherjon
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Natuer Challenge
koart ferhaal

Tekst: B
erber Spliethoff

Biology. Man wat is dat dochs 
saai. Mefrou Akkersma fertelt no 
al trije kertier oer cytoplasma, 
mitochondriën en membranen. 
Mats gappet oerdreaun. 
Mefrou Akkersma sjocht him 
freegjend oan. ‘Is der wat Mats? 
Hiest in fraach?’ seit se.
Wout falt Mats by. ‘Uch-uch-
boring!’ hoastet er. 
Mats heart guon learlingen laitsjen. 
Dan begjinne ek Femke en Feline 
oerdreaun te gapjen. 
Mefrou Akkersma docht de earms oerinoar hinne 
en sjocht de klasse yn ‘t rûn. Soa, wa hat it lef wat 
te sizzen sûnder dizze nuvere kluchten? 
‘Wy fine it saai mefrou,’ seit Mats dapper. ‘Biology 
giet allinne mar oer sellen en plasma. Dat boeit 
ús net.’ Hy sjocht har útdaagjend oan. De klasse 
joecheit. 
Mefrou Akkersma draait har om, rint nei it buro 
en typt op it digiboerd: Natuer Challenge. ‘Ik 
daach jimme út om antwurd te jaan op de fraach: 
Wat is it coolste natuerfenomeen,’ seit se. ‘Nije 
wike tiisdei krije jimme elk fiif minuten de tiid om 
my der fan te oertsjûgjen wat dat is. It telt swier 
mei foar jim punten.’

‘No, ik wit al wat,’ ropt Wout. Hy makket 
obsene bewegingen. 

Mefrou Akkersma sjocht 
him strak oan en seit: ‘Ik 
bin hiel benijd nei dyn 

presintaasje, Wout.’ 
Der klinkt gegniis. 

Mats sit mei de 
presintaasje 

yn ’e mage. 
Hy stiet der 
min foar 
by biology. 

In goed sifer 
kin er eins 

wol brûke. Hy slofket 
de keamer fan syn 

broer Jens yn. 
Jens is krekt 
dwaande mei it 
ophingjen fan 
planeet Pluto. 

Hy hat it hiele 
planetestelsel oan it 

plafond neimakke.  
‘Hee Mats,’ seit Jens wylst 

er fan it wibelige trepke 
ôfkomt. ‘Sjoch ris. It is 

hielendal ôf,’ laket er grutsk. ‘Binne 
planeten net it coolste wat der bestiet?’
Mats lûkt oan syn skouders. ‘Wêrom fynsto dat it 
coolste?’ freget er.
Jens draait mei de eagen. ‘Dat liket my logysk,’ 
seit er. ‘Sûnder sinneljocht kinne minsken, bisten 
en planten net libje. De moanne soarget foar eb 
en floed en...’
Mats stekt de hân omheech. ‘Ja, ja, ik begryp it al. 
Planeten binne belangryk.’ Mar de fraach is oft se 
ek cool binne, tinkt er. 

Jûns ûnder iten fertelt Mats oer de Natuer 
Challenge. ‘Jens fynt dat ik it oer planeten ha 
moat.’
‘Nee!’ ropt syn suske Frieda. ‘Oer 
kameleonnen. Dy kinne fan kleur 
feroarje. Dat is pas cool!’
Mats knikt. Ja, dat is wol cool. 
‘Ik fyn stikelbargen sa geweldich,’ 
seit mem. ‘Dy kinne wjirmkes 
krûpen hearre ûnder de grûn en 
rûkend priuwe omdat se in fiifde 
sintúch hawwe.’  
Mats sjocht syn mem oan. Serieus? 
In stikelbaarch!
‘Wat fynsto heit?’ freget Jens. 
Heit tinkt djip nei. ‘Beammen,’ seit er. 
Mats lûkt syn noas op. Echt? Dy binne 
dochs net cool?’ 

‘Nee, miskien net,’ seit heit. Mar 
sûnder soene wy net libje kinne, jonge. 
Sy soargje foar soerstof.’ 
‘Dan kinst krekt sa goed it wetter neame,’ 
fynt mem. ‘Sûnder wetter kinne wy ek net libje. 
Sterker noch, wy besteane mear as de helte út 
wetter.’ 
Mats suchtet. Dit wurdt neat. Hy freget it wol oan 
pake. Dy wit altyd alles. 

De oare deis giet Mats nei syn pake ta. Dy is drok 
dwaande yn ’e grientetún. It swit stiet him op ’e 
holle. 
‘Wat gesellich datsto der bist, Mats. Hoe is it op 
skoalle?’ 
Mats fertelt oer de Challenge. ‘Wat fynt pake dat 
ik kieze moat?’  
Pake tinkt eefkes nei. Dan bûcht er him foaroer en 
hellet in bosk woartels út ’e grûn. 
‘Planten,’ seit er, ‘sûnder planten hawwe bisten en 
minsken gjin iten.’ 
Teloarsteld sjocht Mats pake oan. ‘Ja, dat is wier,’ 
seit er sêft. Mar seker net cool, tinkt er. Dit wurdt 
neat mei dy Challenge. 

In wike letter stapt Mats it biologylokaal yn. Hy 
sakket njonken Wout op ’e stoel. 
‘Ik haw in filmke fan twa skyldpodden dy’t it 
dogge,’ gniist Wout. ‘Lakest dy dea.’ 
Mats knikt, mar seit neat. In healoere lang harket 
er nei ferhalen oer de berte fan in oaljefantsje, 

fulkanen dy’t útbarste, fotosynteze en 
fansels de skyldpodden fan Wout.
‘Last but not least,’ seit mefrou 

Akkersma. ‘Mats, ik 
bin hiel benijd.’ 
Mats komt nei 

foaren. Hy hat no al spyt. Hy stiet aanst foar aap. 
Like hy mar wat mear op Wout. 
Dan begjint er syn PowerPointpresintaasje. In 
filmke toant allegear bylden trochinoar hinne. 
Fan it hielal, beammen, planten, see, bisten, 
minsken. As it filmke klear is seit er: ‘It ien kin 
net sûnder it oar. Ik fyn dat je net kieze kinne. 
Dus it antwurd op de Challenge is: Alles.’
Der falt in stilte yn ’e klasse. 
Dan begjint mefrou 
Akkersma te laitsjen. 
‘Begryp ik dat no goed? 
Fynt de jonge dy’t biology 
saai fynt alle natuer 
cool?’ freget se.
Mats sjocht nei syn 
skuon en knikt. 
Dan klinkt der in applaus. 
Wout is stean gien en klapt lûd. 
‘We hawwe in winner!’ ropt er. 
Ien foar ien geane de oare 
learlingen ek stean en klappe.
Bêst wol cool, tinkt Mats. 
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Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

De Fryske dielnimmers 

Olympyske SpelenOlympyske Spelen

Langebaanreedriden
Femke Kok docht oan langebaanreedriden. Yn 2018 sei se yn in ynterview 
mei LinKk dat se de Olympyske Spelen sjocht as de belangrykste wedstriid 
fan alle wedstriden. ‘Het maakt mij niet uit wanneer ik dat doel bereik, áls 
ik het maar bereik.’ It wie behoarlik spannend by it OKT (Olympysk Kwali-
fikaasjetoernoai) yn desimber, mar it is slagge! Femke mei meidwaan op de 
500 meter. Ek Jorrit Bergsma, dy’t al goud (2014) en sulver (2018) wûn op 
de Olympyske 10.000 meter, en debutante Marijke Groenewoud, sjogge wy 
út namme fan Fryslân op de langebaan. De Fryske langebaners op in rychje: 

Antoinette de Jong – 6 april 1995, It Hearrenfean
1000m, 1500m, 3000m en ploege-achterfolging
‘Ik bin hiel bliid dat ik op trije yndividuele ôfstannen oan de start stean!’

Femke Kok – 5 oktober 2000, Nij Beets
500m
‘Ik bin der hiel bliid mei en hiel grutsk op.’

Marijke Groenewoud – 28 jannewaris 1999, Hallum
1500m en massastart
‘Meidwaan op de Olympyske Spelen is it heechst helbere, dus dêr bin ik 
superwiis mei!’

Michelle de Jong – 6 july 1999, It Hearrenfean
500m
‘Ik kan het bijna niet geloven. Het is fantastisch!’

Jorrit Bergsma – 1 febrewaris 1986, Aldeboarn
5000m, 10.000m en massastart
‘Ik hoopje hiele moaie races ride te kinnen.’

Sven Kramer – 23 april 1986, It Hearrenfean
5000m, ploege-achterfolging en massastart
‘Ik wit dat ik fan wearde bin op de ploege-achterfolging en dat ik in goede 
5000m ride kin.’

10 11

Shorttrack
Foar it earst yn ’e histoarje hat Nederlân by it shorttrack alle Olympyske 
startplakken – fiif manlju en fiif froulju – bemachtige. Suzanne Schulting, 
de earste Nederlânske Olympysk kampioen op dizze reedriiddissipline, is 
yn Beijing om har titel op de 1000 meter te ferdigenjen. Rianne de Vries is 
de twadde Fryske shortrackster, sy riidt allinne de relay. Ek Sjinkie Knegt 
is der wer by, krekt as Itzhak de Laat en debutant Sven Roes. De Fryske 
shorttrackers op in rychje: 

Suzanne Schulting – 25 septimber 1997, De Tynje
500m, 1000m, 1500m, relay en mixed relay
‘Ik wit dat ik in kânshawwer bin om op alle ôfstannen goud te pakken.’ 

Rianne de Vries – 14 desimber 1990 – Lúnbert
Relay
‘It is in hiele grutte opluchting, ik bin hiel bliid dat ik der wer by sit.’

Itzhak de Laat – 13 juny 1994, Ljouwert
500m, 1000m, relay en mixed relay
‘Bij shorttrack ligt winst en verlies dicht bij elkaar. Ik word elke wedstrijd 
een beetje beter en ik sta straks met vertrouwen aan de start.’

Sjinkie Knegt – 5 july 1989, Bantegea
1000m, 1500m, relay en mixed relay
‘Ik fyn it super dat ik foar de fjirde kear nei de Spelen mei.’

Sven Roes – 26 novimber 1999, Gytsjerk
1500m en relay
‘Ik kijk ernaar uit om mijn Olympische debuut te maken.’

Der dogge dit jier alve 

Friezen mei. Dy sjochst 

werom by it shorttrack en it 

langebaanreedriden. Wy hawwe 

de Olympiërs dy’t yn Fryslân 

wenje mar hjir net berne binne, 

net meiteld. It programma fan de 

Olympyske Spelen kinst fine op 

www.teamnl.org. 

De Olympyske Spelen, altyd 

bysûnder! Foar Fryslân binne 

de Winterspelen dit kear ekstra 

spesjaal. Wêrom? Sven Kramer 

docht foar de fiifde (en lêste) kear 

mei… Der steane twa Fryske 

susters oan ’e start (Antoinette en 

Michelle de Jong)… En fjouwer jier 

lyn skittere Femke Kok noch yn ús 

LinKk-sportportret en no stiet se 

tusken de Olympyske wrâldtop! 

Michelle

Antoinette
Marijke

Jorrit Femke

suzanne

sjinkie Itzhak

Rianne

sven

sven
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linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke siden‘Ja, ik wol’
Sjonger Michael Clifford fan de populêre boyband 5 
Seconds of Summer is troud! Sterker noch, dat die er in 
jier lyn al, mar hy hold it ferburgen foar de bûtenwrâld. 
Hy stapte yn jannewaris foarich jier yn it houliksboatsje 
mei Crystal Leigh. It stel woe op Bali trouwe, mar dêr 
stuts koroana in stokje foar. De brulloft gie gewoan 
troch, mar dan krekt wat oars. Lokwinske, Michael!

Slow down brother
Trijedûbeld poppenijs foar Douwe Bob. Nee, de sjonger 
is net heit wurden fan in trijeling. Hoe’t it wol sit? Yn 
desimber krige Douwe Bob poppe Bobby Lou. Mar 
yn dyselde moanne waard Douwe Bob ek heit fan in 
twadde poppe. En no hat de sjonger oankundige dat er 
yn it nije jier wér heit wurdt, mar dan by wer in oare 
freondinne. Bliid nijs, mar it liket as folget Douwe syn 
eigen advys Slow down brother net hielendal op.

Hackt!
It YouTube-kanaal fan Gio hat hackt west. Dat liet de 
YouTuber witte op syn Instagram-akkount. De hacker 
stjoerde in livestream út en hie de namme fan it kanaal 
ek feroare. Gio rôp elkenien op om wol abonnearre te 
bliuwen. De folgjende dei hie Gio syn YouTube-kanaal 
gelokkich werom. ‘Even gehackt, maar we zijn er weer!’, 
dielt hy op Instagram.

Twa seizoenen
Fans fan de telefyzjesearje Emily in Paris kinne harren 
gelok net op. Netflix hat witte litten dat der net ien, 
mar twá nije seizoenen komme fan de populêre searje. 
Dat is ek net sa gek, want Emily in Paris stiet op nûmer 
twa yn de Netflix’s Global Top Ten list fan Ingelsktalige 
searjes. Kinst ek net wachtsje op Emily har nije 
aventoeren?

Poppe 2
Douwe Bob is net de iennichste Nederlânske artyst 
dy’t in berntsje ferwachtet. Bizzey wurdt ek wer heit. 
It is de twadde poppe foar de rapper en syn frou Renee. 
Bizzey, dy’t eins Leo Roelandschap hjit, pleatste in 
foto op Instagram dêr’t hy it blide nijs op oankundige. 
Wannear’t de poppe him oantsjinnet en oft it in jonkje 
of famke wurdt, is net bekend. Tiid foar beskút mei 
mûskes!

Ariana hat tsien (!) hûnen
It tema fan dizze LinKk is ‘Bisten en Natuer’. De grutste 
bisteleafhawwer yn celeb-lân is miskien wol Ariana 
Grande. Sy hat tsien hûnen! Se hjitte Coco, Toulouse, 
Ophelia, Fawkes, Cinnamon, Pignoli, Sirius Black, 
Strauss, Lafayette en Myron. De measten helle se út it 
asyl. Myron adoptearre se, dy hûn waard oarspronklik 
wer adoptearre troch har eks-freon Mac Miller. Neidat 
de rapper stoar, besleat de sjongeres om de soarch foar 
Myron oer te nimmen. 

Ariana hat ek noch in lyts 

barchje: Piggy Smallz. Dy spile 

sels de haadrol yn ien fan har 

clips. 
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taal fan myn herttaal fan myn herttaal fan myn herttaal fan myn hert
‘De moaiste taal dy’t der bestiet’

Liya Solomon is no 17 en wennet yn Ljouwert. Se ferstiet en 
praat yntusken goed Nederlânsk. Se studearret oan it Start 
College (mbo nivo 1) by ROC Friese Poort.

Yn it lân dêr’t Liya weikomt, Eritreä, is gjin frijheid. Krityk op it 
regear is ferbean en tsjinstanners wurde finzen set. Ek hawwe 
Eritreeske manlju en froulju achttjin moanne tsjinstplicht, mar 
yn ’e praktyk kin dat mear as tsien jier duorje. De tsjinstplicht 
liket ek hiel bot op twangarbeid, kinst der hiel swier straft en 
mishannele wurde. 

Fiif talen ferstean
‘Toen wij uit Eritreä vluchtten, gingen wij eerst naar ons 
buurland Ethiopië. Daar spreken ze Amhaars. Wij waren 
er een half jaar, dus deze taal kan ik nu verstaan. Ik kan 
ook Engels en Arabisch verstaan, maar schrijven en praten 
kan ik die talen niet. Ik heb een bijbaantje bij de Jumbo in 
Leeuwarden en dat is goed voor mijn Nederlands. Ik versta 
het Nederlands best goed, alleen niet als mensen heel snel 
praten. Er zijn ook klanten die Fries tegen me spreken, maar 
daar begrijp ik niets van.’ 

‘Langere Nederlandse woorden vind ik nog steeds lastig 
om uit te spreken, bijvoorbeeld ‘bloe-me-tje’. De ‘tje’-klank 
gebruiken wij niet in het Tigrinya. Die kan ik nog steeds niet 
goed uitspreken.’ 

 
Alfabet fan 200 letters
Tigrinya is de memmetaal fan Liya. Yn Eritreä hat dizze 
taal de ûnoffisjele posysje as nasjo-
nale taal. Dat wol sizze dat it 
assosjearre wurdt mei de 
Eri tre aanske, nasjonale, 
taal. Dêrneist binne it 
Arabysk en it Ingelsk 

ek wichtige talen. Tigrinya is in hiele oare taal as it Nederlânsk. 
It ‘Geez’ (it Tigrinya-skrift) hat mear as 200 letters. Dat alfabet 
is oardere op lûden (klinkers). Ien lûd hat sân klanken!
Liya is sichtber grutsk op har taal en laket as se deroer praat. 
‘Tigrinya is een superleuke taal, de mooiste taal die er bestaat! In 
mijn telefoon noteer ik gedachten en gedichten in het Tigrinya. 
In die taal kan ik mij het beste uitdrukken. Ik hoef niet naar 
woorden te zoeken, zoals in het Nederlands.’ 

Moaiste wurd
It moaiste Tigrineeske wurd fynt Liya ‘selam’. Dat betsjut 
sokssawat as ‘hoi’ of  ‘frede’. It is in freonlike begroeting. ‘Wij 
zeggen het in Eritreä als wij elkaar ontmoeten.’ Thús praat 
Liya meastal har memmetaal, omdat har heit dat graach wol. 
‘Maar als ik boos ben, praat ik Nederlands.’ Liya har heit ferstiet 
it in bytsje. ‘Met mijn broers en zussen praat ik soms ook wel 
Nederlands, want dat doen we op school ook.’ 

‘Dromen doe ik niet in mijn eigen taal, maar in het Engels. Mijn 
grote droom is om secretaresse te worden en heel goed Engels te 
kunnen. Die taal wordt bijna overal gesproken, dus heel handig 
om te kennen. Later wil ik terug naar Eritreä om daar te wonen 
en te werken.’ 

Sprekwurden en siswizen fynt Liya yn alle talen ynteressant. 
‘Als ik een nieuw gezegde geleerd heb, schrijf ik die op. In het 
Tigrinya hebben we een mooie uitdrukking:

Die probeer ik dan in het Nederlands te vertalen. Met één woord 
kwam ik er niet uit, dus die heb ik op school nagevraagd. Nu 

weet ik de Nederlandse vertaling, speciaal voor jullie in het 
Fries: Geduld is soer, mar de fruchten binne swiet.’ 

Twa jier lyn reizge Liya 

mear as 5000 kilometer 

om nei ús lân te kommen. 

‘Toen ik hier net aankwam, 

vond ik de Nederlandse 

taal supermoeilijk. Het 

lijkt helemaal niet op mijn 

eigen taal, het Tigrinya. 

Er waren maar twee 

woorden die ik gebruikte: 

‘dit’ en ‘dat’. Daarbij wees ik 

om duidelijk te maken wat ik 

bedoelde.’ Har broer flechte 

al earder nei Nederlân en 

soarge derfoar dat it hiele 

gesin hjirhinne komme koe. 
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Stijn kin net sûnder syn hûn Vico

17

‘Hy is myn allerbêste freon’‘Hy is myn allerbêste freon’
Tekst: N

ynke van der Z
ee, byld: M

artin de Jong

De sokken útlûke, guod oanjaan dat Stijn falle lit of de doar 
iependwaan. It binne allegear putsjes dêr’t Vico syn baaske by 
helpt. ‘Der binne hieltyd mear dingen dy’t ik sels net sa goed 
mear kin,’ leit Stijn út. ‘Ik ha nammentlik niet-aangeboren 
hersenletsel. Doe’t ik sân jier wie, bin ik op fakânsje stutsen 
troch in mich. Dêrnei gie it hielendal mis. Ik krige in 
epileptyske oanfal en moast nei it sikehûs. Dêr die bliken dat 
ik harsenfluesûntstekking hie. Pas nei trije moanne mocht ik 
wer nei hûs.’

In wûnderhûn
Nei dy earste epileptyske oanfal hat Stijn der noch wol hûnderten 
hân. Spitich genôch binne syn oanfallen net goed te foarspellen. 
Mar gelokkich kin Vico dêr in ‘poatsje’ by helpe. ‘Doe’t ik 14 
jier wie, krige ik Vico. Hy helpt my net allinnich mei praktyske 
dingen, mar hy kin yntusken ek hiel goed oanfiele wannear’t ik 
in oanfal krij. Hoe’t er dat wit? Gjin idee. Us heit en myn suske 
hawwe beide sûkersykte en Vico kin ek oanfiele wannear’t 
harren sûker te leech is. Nuver hè? It is net in wûnderdokter, 
mar in wûnderhûn!’

Dyn hûn mei nei skoalle 

nimme; dreamsto dêr stikem ek 

wolris fan? Stijn Douma (17) 

út Marrum nimt syn hûn Vico 

alle dagen mei de klasse yn. 

Stijn hat nammentlik epilepsy 

en syn giele labrador Vico is in 

offisjele helphûn. Vico helpt 

Stijn mei allerhanne saken. In 

húsbist én in helpferliener dus.

Bêste freon
Stijn is mar wat wiis mei de help 
fan Vico. ‘As Vico fielt dat ik hast in 
oanfal krij, dan giet er gau nei ús heit 
en mem ta om harren te warskôgjen. 
En as it safier is, en ik fal op ’e grûn, 
dan slikket er yn myn nekke en oan myn 
pols. Dêrmei besiket er myn hertslach nei 
ûnderen te krijen. Nei ôfrin fan in oanfal 
kin ik eins neat. Net prate, net rinne. Vico 
giet dan njonken my lizzen en slikket 
oan myn fingers, sadat ik se wer better 
brûke kin. Alle kearen as ik bykom, 
sjoch ik as earste Vico syn brune 
eagen. Hy is myn allerbêste freon en 
ik soe net witte wat ik sûnder him 
moat.’
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Burrito’s smite

Dreamsto derfan om de folgjende Messi te 
wêzen? Dan witst datst traine, traine en nochris 
traine moatst. In smart fuotbal kin dy dêrby 
helpe. Dy hâldt presys by hokker oefeningen ast 
dochst en hoe faak datst bygelyks heechhâldst. 
Dyn foarútgong kinst byhâlde yn in app. En in 
coole ekstra: de bal jout ljocht!

De measte minsken feroarje ûnder de dûs 

yn Ariana Grande of Beyoncé. Stiesto ek 

altyd dyn sjongkeunsten te oefenjen yn de 

baaikeamer? Dan moatst fansels wol goeie 

muzyk ha om nei te harkjen. Dizze speaker-

kes kinne oer wetter en der sit ek noch in 

sûchnap oan. Kinst ‘m fuort oan de 

dûswand hingje. Sjonge mar!

Tûke fuotbal

Speaker

Wat krijst ast trefbal en in 

kaartspultsje kombinearrest? 

Dan hast Throw Throw Burrito! 

By dat spultsje moatst sets fan 

trije deselde kaarten fine. Mar 

pas op: guon kaarten feroarsaak-

je in burrito gefjocht! Dan fleane 

de burrito’s dy om ’e earen en 

moatst dy ûntwike. Fansels 

hat it spultsje noch folle mear 

regels, mar dit klinkt al hiel 

fet! Fynst ek net?

Wa’t oan franjes tinkt, tinkt meast oan cowboys en it Wylde Westen. Mar dan hast it mis! De franje is hielendal werom en nee, net yn cowboystyle. Do sjochst se oan tassen, jassen, truien, jurkjes en sels skuon! It makket dyn gewoane outfit krekt wat stylfoller.

Franje

Rekkesto ek sa faak dyn 
kaaien of oar belangryk 
guod kwyt? Ast der in 
bluetooth trackerke oan-
hingest, is dat probleem 
ferholpen! Der binne 
spesjale kaaihingers dy’t 
eksakt oanjouwe wêr’tsto 
dyn kaai achterlitten hast. 
Hoechst allinnich mar 
eefkes op dyn telefoan te 
sjen. Ideaal!

Handige help

Myn broer hat in ekstreme hobby;
ik wit net oft ik him ferriede moat
no’t hy, ferstoppe op syn keamer
hiel stikem dêr in swarte mamba hat.

‘Och,’ seit ús mem, ‘hy hâldt fan bisten.’
Ik wit: sy wol gjin rûzje of in rel,
mar mem wit net dat mamba’s moardzje
om’t se sa giftich binne as de hel!

Nachts kronkelet mamba oer de râne,
se slikket sleau en flaaikjend oan myn doar,
wol tútsjes jaan of eefkes krûpe,
mar ‘k bin net gek, hy siket mar in oar.

Myn broer dy keapet wite muzen,
want fegan is hy net, it kronkelkring.
Myn broer is al hast blut en bromt no:
‘Ik tink dat ik ‘m nei ’t asyl tabring.’

Dus it is klear, ik wie ferromme
doe’t broerkeleaf him nei ’t asyl tabrocht.
Mar ‘k haw in nij probleem sûnt fan ‘e middei:
hy hat in bakfol mei piranja’s kocht!

Jelle bangma

Swarte 
Mamba



Game-controller foar ien hân
Hast oait besocht om mei ien hân te gamen? Knap lestich, want controllers binne makke om mei twa hannen te 
betsjinjen. Minsken mei in beheining oan in earm of hân kinne dêrom faak net game. De Finske YouTuber Akaki 
Kuumeri hat dêr wat op betocht. Hy makke in PlayStation-controller dy’tst mei ien hân betsjinje kinst. Akaki 
fynt it net leuk dat minsken mei in beheining oan in hân net game kinne. Hy hopet dat game-bedriuwen fan syn 
ûntwerp leare en in controller ûntwerpe dêr’t elkenien mei game kin. Akaki makke spesjale opsetstikken dy’tst 
op in controller klikke kinst. Mochtest in 3D-printer hawwe, dan kinst se sels ek brûke. Akaki’s ûntwerpen binne 
nammentlik fergees te downloaden. 

f-tersidef-terside

Game fan it jier: It Takes Two 
By The Game Awards wurde in soad prizen útrikt foar de bêste games. Sa ek dit jier. De belangrykste priis, foar 
bêste game fan 2021, gie nei it spul It Takes Two. By dat spul giest tegearre ferskillende missys oan. Minsken 
koene wrâldwiid stimme op de bêste games. Mei in faksjuery waarden úteinlik de winners fan ferskillende 
kategoryen keazen. En It Takes Two wûn dus de allerbelangrykste priis. Watfoar game hasto it faakst spile yn 
2021? 

Disney-hit Encanto 
De release fan Disneys nijste animaasjefilm Encanto wie troch de sluting fan bioskopen yn Nederlân miskien net 
in enoarm sukses, mar ynternasjonaal is de film in grutte hit. Net allinne de film sels, mar ek de soundcheck is 
populêr. Encanto giet oer in Kolombiaanske famylje mei magyske krêften. Nederlanners dy’t de film graach sjen 
woene, hoegden net te wachtsjen oant de bioskopen wer iepen giene. Encanto stiet sûnt ein desimber op Disney+ 
en is foar abonnees sûnder ekstra kosten te besjen.

Nije generaasje popstjerren 
Adele, Justin Bieber en Ed Sheeran bliuwe hitmasines, mar yn 2021 kamen der ek superjonge nije popstjerren 
boppe driuwen. Sjoch mar nei Olivia Rodrigo (18) en The Kid LAROI (18). In jier lyn koe hast noch gjinien harren 
en no hearre se al ta de suksesfolste popstjerren. Olivia Rodrigo wie aktrise (ûnder oaren High School Musical), 
mar doe’t se har hit Drivers License útbrocht, feroare alles en waard se de meast besprutsen nije popstjer. De 
Australyske sjonger The Kid LAROI bruts troch mei it gefoelige gitaarlietsje Without You. Syn duetten mei Miley 
Cyrus en Justin Bieber brutsen dêrnei alle rekôrs.

Ynternethit Wordle/Woordle
Alle dagen in wurd riede. Dat dogge de spilers fan it ynternetspultsje Wordle. It spultsje is in hit. By Wordle 
besikest alle dagen yn seis beurten in Ingelsk wurd  fan fiif letters te rieden. De folgjende dei is der wer 
in nij wurd om te rieden. Alle spilers riede presys itselde wurd. Undertusken is der ek in Nederlânsktalige 
fariant: Woordle. Dy is makke troch studint Jelle Besseling (24) en dêrmei riedst dus Nederlânske wurden. 
It is yn Woordle ek mooglik om wurden fan seis letters te rieden.   

Tekst: M
arrit de Schiffart


