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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.

Leuke LinKk-lêzer!
Edelstiennen, (koroana)hûnen, duorsume moade en food
trucks. Allegearre trends! En allegearre werom te finen yn
dizze LinKk. It tema fan dit nûmer is dan ek trends. Online
trends, muzyktrends, techtrends... Bisto in echte trendy?
In trendwatcher of in trendfolger? Of giest just folslein dyn
eigen gong? Dat lêste is miskien noch wol it meast trendy...

Disney-figueren
yn it echt

Trend:
doei fast fashion

Singer-songwriter Faske hat yn alle gefallen gjin boadskip
oan wat oaren sizze. Hy wol tiidleaze muzyk meitsje. Fleurige
poppy nûmers dy’t minsken bybliuwe. Dat slacht oan, want
de rapper út Sint Jabik giet as in spear en wurdt
sjoen as in grut nij Nederpoptalint! Yn it
ynterview op side 14 lêst mear oer Faske.
Enjoy!
Hoi!
Marrit de Schiffart

top3

Linkke saken

Ast in Disney-film sjochst, giet der alle kearen wer in
hiele nije magyske wrâld iepen. Spitigernôch bliuwt it by
dy magyske fantasy, want omrinne yn it echte libben fan
Assepoester of Peter Pan is ûnmooglik. Mar wat as de
Disney-figueren nei ús wrâld komme soene? Hoe soene se der
dan yn it echt útsjen? Dat woe keunstner Hidreley Diao witte.
Hy wurket mei in spesjaal kompjûterprogramma dat fan
tekeningen echte minsken meitsje kin. Moetsje Peter Pan en
Elsa sa ast se yn it echt tsjinkomme kinne soest!

Wy witte it allegearre: wy hawwe te meitsjen mei in
klimaatkrisis. Dat betsjut dat wy suniger omgean moatte mei
grûnstoffen en minder ôffal produsearje moatte. Hoe?
Bygelyks troch klean reparearje te litten. Flora CollingwoodNorris jout dêryn in mega te gek foarbyld. Sy reparearret
klean, mar foeget der dan fuort in kleurryk orizjineel aspekt
oan ta! Op dy wize makket se fan in
‘saaie’ trui in ‘statement trui’
dêr’t mar ien fan bestiet. Te
cool! Is dit ek wat foar dy?
It iennige datst nedich
hast om klean te
reparearjen is in nulle,
wat jern en in skjirre.
Tips en trúks fynst fia
#visiblemending. Doei
fast fashion, wolkom
trui foar it libben!

Populêrste sporten

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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Wy witte it allegearre, sport is fan grut
belang. Mar hokker ferieningssporten
binne no it allerpopulêrst? In top 3.

Nederlân				
1. Fuotbal				
2. Tennis				
3. Sportfiskje
				
Wrâldwiid
1. Fuotbal
2. Cricket
3. Hockey

Offline
is de nije
trend
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Horizon Forbidden West
Djoerste Nederlânske game oait

It ferhaal
Horizon Forbidden West giet oer Aloy, in jonge jager
fan de Nora-stam dy’t op syk giet nei in mysterieus
gebiet. Yn dat gebiet moat se de boarne (bron) fine
fan in wûnderlike pleach dy’t alles deadet en besmet.
Op har reis troch ûnbekende lannen moat se fan alles
trochstean: stoarmen, fijannen en deadlike masines.
Se komt ek troch ferskillende ekosystemen sa as drûge
woestinen, tropyske strannen en besnijde bergen en
dat smyt de moaiste plaatsjes op.

Ien fan de grutste games
oait leit sûnt febrewaris
yn ’e winkel. It giet om de

yn Amearika of Japan makke,

It is krekt as makket in Nederlânske filmstudio de nije Avengers
film. Sa grut is de nije game Horizon Forbidden West. Dy waard dus
net makke yn Amearika of Japan, mar gewoan yn Amsterdam,
troch ûntwikkeler Guerilla Games. In megaproduksje wie it,
fyftjinhûndert (!) minsken út ferskillende lannen wurken fiif
jier oan de game. Horizon Forbidden West is de opfolger fan
Horizon Zero Dawn, it spul dat Guerilla Games yn 2017 útbrocht
en wrâldwiid in enoarm sukses waard.

mar yn Nederlân! Hoe komt

Details, details, details

PlayStation-game Horizon
Forbidden West. Dy waard
net lykas oare grutte games

sa’n megaproduksje ta stân?

Krekt sa as yn it earste diel folgest yn dizze game Aloy, in
jager dy’t oerlibje moat yn in apokalyptyske wrâld. As spiler
fjochtest tsjin robotachtige masines en oare gefaarlike figueren.
It ûntwerpen dêrfan kostet in hiel soad wurk. Elk gerssprytsje,
elke masine en alle karakters moatte makke wurde. Sels de
hierkes en moederflekken op it gesicht fan Aloy binne te sjen.
Guon ûntwerpers hawwe jierrenlang allinne mar beammen
makke. Oaren hawwe fiif jier dwaande west mei de bewegingen
fan de masines. Dêrfan sitte der mear as fjirtich yn it spul,
allegearre ferskillend mei unike bewegingen. Ien sa’n masine
kostet in jier om te bouwen, der moasten dus in hiel soad tagelyk
boud wurde. By Guerilla Games yn Amsterdam wurken sa’n
350 minsken oan de game. De oare makkers wurken thús of yn
studio’s yn oare lannen.

Motion capture
Alle personaazjes yn de game waarden spile troch akteurs. De
Nederlânske aktrise Peggy Vrijens spile bygelyks Aloy en noch
in pear oare personaazjes. Se hie mear as hûndert draaidagen
foar Horizon Forbidden West. Fansels is de aktrise net echt te sjen
yn de game. Oan ‘e hân fan de opnamen waarden de bewegingen
fan de aktrise digitalisearre, sadat alles oant yn ‘e lytste details
kloppe. Dat neame se yn de game-yndustry ‘mocappen’, oftewol
motion capture.

Muzyk
De muzyk yn Horizon Forbidden West waard makke troch fiif
ferskillende komponisten út ferskillende lannen. Alle muzyk
en lûden waarden apart foar de game skreaun. Dêrby holden de
makkers rekken mei de lokaasjes en it ferhaal. It belangrykste
wie dat de muzyk in natuerlik plak hie yn de game, perfekt paste
by de Horizon Forbidden West-wrâld. De komponisten moasten
out-of-the-box tinke. Minsklike stimmen hawwe bygelyks netminsklike lûden makke. Ien komponist boude sels nije ynstru
minten foar de game.
In bealchfol wurk dus sa’n game meitsje!

Dinosaurusfûgel
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Tekst: Marrit de Schiffart

Aloy reizget yn de game op in soarte fan dinosaurusfûgel.
Neffens de makkers is dat in krusing tusken in sierlike kraan
fûgel en in do. Kraanfûgels fleane op serene wize en dat gefoel
woene de makkers ek oerbringe yn de game. Mar se woene ek
dat de dinofûgel linich wie en backflips dwaan koe. Doe’t se
derachter kamen dat dowen yn ’e loft gauris backflips dogge,
kamen se ta in miks fan in kraanfûgel, in do en in protte fantasij.
Uteinlik kaam dêr dit visual design út.
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Yn de foodtruck

‘ecth
‘echt wier’

HUTSPOT

In lekkere gadogado, of in pittige ajam pedis. Eliza
Stecher (14) út Weidum is gek op Yndonezysk
Eliza sit yn ’e twadde klasse fan it Piter Jelles Impulse yn
Ljouwert. As se freeds út skoalle komt, fytst se nei de merk yn
Ljouwert. ‘Dêr stiet ús heit mei syn foodtruck en dan
help ik him. Ek op sneons en yn ’e fakânsjes
help ik mei itensieden en de ferkeap.’
De beppe fan Eliza waard berne yn
Yndonezië en kaam yn 1956 nei
Nederlân ta. ‘Us heit is yn Fryslân
berne en grut wurden, mar syn
leafde foar Yndonezië is grut. Iten
is in belangryk ûnderdiel fan ús
kultuer en dy leafde haw ik fan
him meikrigen.’

!

6

skriemend – huilend
rook – reuk
stykjen bliuwe – blijven haken
dridze – drek
finzenen – gevangenen

Har heit is thús ek graach oan it
itensieden. ‘As lyts famke holp ik him
al. Dan mocht ik de krûden oanjaan.’
No’t se wat âlder is, leart Eliza ek hoe’t se
sels it iten meitsje moat en hokker krûden it
bêste derby passe. ‘Ik fyn dat hiel leuk, mar it freget
ek geduld. Yndonezysk iten is hearlik, mar it freget in soad tiid.’
Sels hâldt Eliza bot fan ajam pedis, in pittich gerjocht mei hin,
en ek de gadogado fynt se hearlik. ‘Dat is in rysgerjocht mei
aai, farske griente, seroendeng, tempeh, tahoe en kroepoek. It
priuwt hiel farsk en fris.’

en sy helpt geregeld mei. Dat is leuk,
want sa leart se in soad oer har
Yndonezyske komôf.

Reis Yndonezië
Doe’t se njoggen jier wie hat Eliza mei
har heit in pear wiken nei Yndonezië west.
‘Dat wie oerweldigjend. It is dêr sa moai en
it iten is hearlik. Ik soe der graach nochris
hinne wolle en dan ek de Maleiske taal ferstean
kinne.’ Mei har heit sjongt se wolris in Maleisk
ferske. ‘It soe fantastysk wêze om dy taal goed te learen.’
Itensiede is in grutte passy fan Eliza, mar sels wol se letter gjin
eigen foodtruck. ‘Ik hâld ek ôfgryslik fan sjongen, dûnsjen, aktearjen en ik wol graach reizgje. Of sjoernalist wurde, dat liket
my ek geweldich. Mar de leafde foar Yndonezysk iten wol ik seker trochjaan oan de folgjende generaasje.’

Tekst: Froukje Sijtsma

Nei wat oeren liket te duorjen, heart
Dike yn ’e fierte wer it lûd fan de hoeven.

Krûdich iten

Tekst: Aant Jelle Soepboer

Nei wiken fan froast hat it teiwaar ynset.
De toarre blêden knisterje ûnder Dike
har fuotten mei’t sy har paad siket troch
de tichte Boksumer bosk. It is ier op ‘e
moarn en daubanken spûkje tusken de
beammen troch. It dinderjen fan hoeven
op it sompige boskpaad komt hieltyd
tichter by en Dike krûpt yninoar achter
in tsjokke beamstam. As de hynders
foarby binne, draaft se yn ’e rjochting
dêr’t de hynders weikamen. In pear tellen
letter brekt achter har it striidkabaal los.
Lûde gjalpen en it lûd fan stiel op stiel.
Sa rap as har skonken wolle, draaft Dike
rjochting Winsum. Se doart noch krekt
oer de sleatten te gean, al is de boppelaach
al mear wetter as iis en kreaket it
gefaarlik. ‘De Spanjerts, de Spanjerts,
se ha de Friezen fûn en fjochtsje no! Se
sille hjir rillegau wêze!’ De minsken yn
it doarp werhelje har oprop en fleane yn
bline panyk hinne en wer. Lûken wurde
sletten en guon minsken sykje in feilich
hinnekommen yn ‘e tsjerketoer. Dike
klimt yn ‘e âlde welle dy’t midden op it
plein stiet en dikeret, sittend op ‘e put,
ûngerêst oer de râne.
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sels net mei-inoar fjochtsje
Dan raast de Spaanske fuery oeren
wolle? Wat is oarloch dochs ferskriklik
lang oer Winsum. De soldaten slagge
deryn om as mâle Jan yn ‘e hinnen. en freeslik stom.’
Doarren wurde yntrape, minsken dy’t
har ferstoppe ha nei bûten sleept en Troch it teiwaar hawwe de Spanjerts in
skansearre. Hûzen wurde yn ’e brân soad efterlitte moatten. Dike rint op in
stutsen en ek ûnder yn ‘e tsjerke lôget grutte itenspot ta dy’t achteleas boppe
it fjoer. Yn panyk springe guon minsken in kampfjoer hinget. De rook fan heal
sels út ’e tsjerketoer. Dike hâldt de siken fergeane griente en fleis kringelet har
yn en klammet har fêst oan it putstou, de noas binnen, se kokhalzet suver. It sjocht
eagen taknypt.
der wier net út, sa’n hutselpot. Echt
oarlochsiten, mar it is better as neat.
As de lêste Spanjert op it hynder stapt Foar no is der teminsten iten…
en ôfset, klimt Dike út ‘e welle wei. It
doarp is in slachfjild. De minsken dy’t
it oerlibbe ha komme byelkoar op it
plein en falle inoar skriemend yn ’e
earms. In soad bekenden misse,
Wurdlist
froast – vorst
famyljes binne ferskuord,
teiwaar – dooi
triennen rôlje oer wangen
moarns ier – ’s ochtends vroeg
en herten gûle. ‘En
daubanken – mistbanken
wêrom?’ tinkt Dike.
tsjokke – dikke
‘Omdat in pear
gjalpen – schreeuwen
rillegau – snel
omheechsketten
werhelje – herhalen
figueren it meidikeret – tuurt
inoar oan ’e
oplôgje – oplaaien
stôk ha en
de siken ynhâlde – de adem inhouden

iten. Har heit hat in Yndonezyske foodtruck
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Doe’t ik fan ’e moarn de man, dy’t himsels altiten ‘De Baas’ neamt, útliet, rûkte
ik it: de Goede Tiden komme der wer oan! Dat rûk ik oan de grûn, sjoch. Dêr
komt sa’n nije walm út. Dy rûkt, hoe sil ik dat sizze, oars: farsker, frisser,
smeuïger. As ik dy lucht, dy rook yn ’e noas ha, dan wit ik: der komme
mear feroaringen oan. Der komme wer blêden oan ‘e beammen dêr’t
ik tsjinoan pisje kin. En blomkes yn it gers dêr’t ik yn kakke kin. It
wurdt wer waarmer: dat wit ik ek. It minskewyfke, dat harsels ‘De
Frou’ neamt, wit dat ek en skoot myn koer mear nei it rút ta.
Lekker man, dy waarmte op ’e facht.
Ik wit trouwens ek krekt wannear’t de Minne Tiden
begjinne. Dat fernim ik altiten foar it earst as ik der moarns
út moat. Dat is altiten op itselde stuit: wy binne fan de
fêste gewoanten. Dan doch ik myn behoeften faker yn
’e skimer en op it lêst is it gewoan hartstikke tsjuster.
Dan moat ik op ’e taast myn geuren delsette. Dat giet
fansels altiten troch.
Mar dat is it slimste net. As it moarns letter ljocht
wurdt, dan wit ik: it is jûns ek earder tsjuster. Dat
is knap ferfelend. Sjoch, as it lang genôch dei is,
dan lit ik De Baas of De Frou (en ek allebeide wol
tagelyk) út. Ik lit se moai by it wetter lâns rinne en
dan meie se los! Dat fine se prachtich, alle dagen
wer. Sy moai bûten yn de natuer en ik, ik snip sa út
en troch in mûske út ‘e sleatswâl, haffelje ris wat (ik
kin it jim oanriede!) yn in brout farske hynstefigen
om of jei ris sa’n suterige kat troch de daam de
greiden yn. En it toppunt fan wille en fertier: as it
hjit is en alles begjint my yn ’e facht te bewegen en
te jokjen, dan plof ik eefkes it wetter yn. Machtich is
dat. Dan sjoch ik wolris nei De Baas mei in blik fan:
Kom der no ek yn, mantsje! Mar ja, dat doart dy sokses
net. Sels witte, giet it dan troch my hinne, mar hy wit
net wat er mist.
As ik der dan moarns wer by skimerljocht út moat, dan wit
ik it wol: net mear by it wetter lâns, mar in lyts slachje troch
it doarp. Net in mûs te bespeuren, alle katten op ‘e luie kont
foar de kachel, en De Baas ha ’k it hiele ein oan ’e riem! In spul fan
kâlde poaten soks, neat wurdich.

koart ferhaal

It wurdt noch minder, trouwens. Do krigest dan sa’n skoftsje dat se in beam yn ’e
hûs helje. Mei fan dy ljochtsjes deryn. Ik ha destiids, doe’t ik noch jong wie,
probearre om der tsjinoan te pisjen (dêr binne beammen dochs foar?). It
waard duveldei fansels! Mar it slimste is dat se yn dy tiid mei dy knallerij
begjinne. Der is dan mar ien plak dêr’t ik hinne wol en dat is ûnder
dy grutte koer dêr’t De Baas en syn wyfke altiten yn krûpe. Dêr lis
ik dan dagen oanien en ik skrik my by alle klappen en knallen de
pleuris. Ferline jier wie it in djiptepunt yn myn bestean: doe
hat dy Baas wat yn myn iten dien. Ik wit net wat it wie, mar
ik seach alles dûbeld. En dûzelich yn ‘e kop, net normaal.
Bytiden moatte jo eefkes út jins skûlplak komme fansels.
No, twa trije stappen rinne en ik lei om. En dy Baas mar
gnize om myn ellinde. ‘Stoned as in garnaal,’ rôp er dan
en mar laitsje. In pyn yn ’e kop dat ’k der fan hân ha!
Noch folle mear as fan dy knallerij!
En dan tinkst datst it hân hast. Mar nee. Bytiden
komme jo yn de Minne Tiden moarns bûten en dan
leit de tún fol mei sokke wite rommel. Myn minskjes
wurde alhielendal gek fan dat guod. Foar mei
hoecht it noait wer te kommen. As ik der yn rin (en
dat kin bytiden net oars) dan bliuwt it my tusken
de teannen sitten. Kâld! Net te fertellen, sa kâld.
Sokke dagen is myn swimwetter ek wolris hurd
wurden en kinst der op rinne! Ik wit dan kwealik
wat ik meimeitsje, sa kâld en sa glêd is it wetter
dan. Glidest alle kanten op, mar foarútkomme? Ho
mar.
Dêrom bin ik sa bliid dat ik niiskrekt de Goede Tiden
foar it earst wer rûke koe. It wie ek alwer wat ljochter
doe’t ik de hage yn ’e weak sette. Noch eefkes en ik nim
de Frou en De Baas wer mei. Dan lit ik se wer los by it
wetter en wa wit snip ik myn earste mûske dan. Hearlik.
Letter dûk ik it wetter wer yn, sis ik jim. Dan stiet dy sûch
fan in Baas wer dom op ‘e kant nei my te sjen. Hy wit net wat
er mist, heite! Wat sis ik, hy wit neat, net iens dat de Goede
Tiden wer te rûken binne. Wylst it al jierren oan ‘e gong is. Altyd
mar wer: Goede Tiden, Minne Tiden.

Wurdlist
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Tekst: Gerrit Hoekstra

farsker – verser
koer – mand
tsjuster – donker
slimste – ergste
snippe – vlug grijpen
sa út en troch – zo nu en dan
in brout – veel, een hoop
sokses – sufferd
skoftsje – tijdje
duveldei – ruzie
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Leonie hat in hurdfytsdream
‘Ik wol prof wurde’
Leonie Bentveld (17) út Burgum
docht oan cyclocross, ek wol bekend
as fjildriden. It is de winterske

it heljen fan har havodiploma

Neist har gewoane skoalfyts krige Leonie doe in echte
racefyts. ‘Dat wie in begjinnersmodel dat wy op Markt
plaats fûnen. Fierder koe ik in helm fan in oar liene en
de rest ha wy sels byelkoar skarrele.’ As nijkommer by in
feriening trainst earst apart en krijst útlis oer it remjen
en skeakeljen. Leonie wie in flugge learling en dus
mocht se frijwol direkt by de groep oanslute. ‘It
leukste oan de sport fyn ik de snelheid.’

rjochtet se har no folslein op har

Troch de drek

tak fan de hurdfytssport. Crosse
troch drek, sân en soms sels snie,
Leonie fynt it prachtich! Nei

Leonie begûn ek mei te dwaan oan
KNWU-wedstriden op ‘e dyk.
By de befrijingsronde yn
Easterwâlde op 5
maaie 2013 helle
se har earste
oerwinning.

sport. ‘Ik wol graach prof wurde.’
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En sa fokuste Leonie har op fjildriden en dat wie gjin
ferkearde kar. ‘Dit is echt myn sport,’ fertelt Leonie. ‘Ik
fyn dat der mear útdaging yn dizze dissipline sit. It is
fysiker, soms moatst stikken drave, dus yn trainingen
doch ik no ek oan hurddraven. Dêrneist train ik yn ’e
sportskoalle op krêft, ek om blessueres foar te kommen.’
Oant no ta kombinearret Leonie it fjildriden noch mei it
gewoane hurdfytsen. ‘Dat kin ek prima om’t de
seizoenen yninoar oer rinne.’

Mathieu van der Poel
en Marianne Vos
Toppers sa as Mathieu van der Poel en
Marianne Vos litte sjen dat it kombinearjen
fan ferskillende hurdfytsdissiplines goed
te dwaan is. Leonie: ‘Ik ha net echt in
foarbyld, mar ik fyn wat sy prestearje wol
fantastysk. Seker ast sjochst hoelang’t de
karriêre fan Marianne al duorret en dat
se noch hieltyd goed is.’ Leonie stiet noch
oan it begjin fan har karriêre, mar dochs
is sy al fiif kear op rige Nederlânsk
kampioen fjildriden:
yn 2017, 2018, 2019,

2020 en 2022. ‘Yn 2021 wie der
fanwegen koroana gjin NK. Dat
seizoen wiene der hielendal net folle
wedstriden; dat wie lestich. Dan fielt
it as trainst foar neat.’

Nei Spanje
Gelokkich hat Leonie fan ’t winter wol wer wedstriden ride
kinnen. Se ried sels har earste wrâldbekerwedstriid by de elitedames yn it Belgyske Overijse. ‘Dat wie hiel spesjaal en dy
earste wedstriid gie ek boppe ferwachting goed.’ Leonie waard
22ste overall en earste junioare. ‘It ferskil mei de eliteriders is
it úthâldingsfermogen. Sy kinne troch mear trainingsjierren de
snelheid langer folhâlde.’ Healwei it seizoen hie Leonie noch
in trainingskamp yn de Spaanske sinne. ‘Foaral om noch wat
ekstra by te trainen foar de kampioenskippen dy’t yn it lêste
part fan it seizoen hâlden wurde. Dit kear giene wy nei Lieuwe
Westra yn Calpe, in profesjonele omjouwing om goed traine te
kinnen.’
Yn jannewaris stie it WK yn Fayetteville (USA) op it program
ma. ‘Hiel bysûnder! Troch koroana moasten wy wol in soad
op ús keamer bliuwe en alle dagen teste, mar it wie dochs in
hiele belibbenis.’ Leonie waard twadde, mar baalt dêr noch
hieltyd fan. ‘Myn start wie hiel min en dêr haw ik it ferlern. De
rondetiden wiene nammentlik fierder itselde.’ Weromsjend op it
ôfrûne seizoen is Leonie tefreden. ‘Ik ha moaie útslaggen riden.
Foar de takomst wol ik dit trochsette en bliuw ik hartstikke
hurd trainen.’
Hurdfytsen is neffens Leonie in sport foar elkenien. ‘Bist bûten
lekker sportyf dwaande en learst ek om troch te setten. Dêr
hast dyn hiele fierdere libben wat oan.’

Tekst: Bianca Beemer, byld: Martin de Jong

!
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It begûn ûngefear njoggen jier lyn mei de ‘Dikkebanden
race’ yn it doarp. Leonie: ‘Ik die dêroan mei op myn
gewoane skoalfyts en wist de race te winnen. Dat fûn ik
fansels hiel leuk. Tegearre mei ús heit socht ik dêrnei op
ynternet nei in hurdfytsferiening by ús yn ’e buert. Doe
kamen we by WV Otto Ebbens út De Westereen út,
destiids trainden se noch yn Burgum. Op in jûn ha ik by
in training sjoen en sa bin ik begûn.’

Datselde jier mocht se foar it earst dielnimme oan it NK. ‘Om
myn kondysje by te hâlden die ik yn ’e winter oan mountainbiken.
Dat fûn ik leuk, oant ik oaren op crossfytsen seach.’ Dat binne
spesjale fytsen dy’t by it fjildriden brûkt wurde. En dus socht
Leonie Marktplaats ôf en waard der in crossfyts kocht. ‘Ik
fûn dat leuker as it gewoane hurdfytsen op ‘e dyk. Fjildriden
is ôfwikseljender en lekker troch de drek. Ek dochst mear op
eigen krêft yn stee fan mei dyn ploech.’
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Miny Rihanna
Sjongeres, linzjery-ûntwerper, in eigen make-up
kolleksje. Rihanna docht fan alles. Mar oer in pear
moanne kin se harsels ek mem neame. Robyn Rihanna
Fenty, sa’t de sjongeres echt hjit, is nammentlik yn
ferwachting. Se krijt in poppe tegearre mei rapper
A$AP Rocky.

Jild foar Oekraïne

Ja!

De oarloch yn Oekraïne hâldt elkenien yn ‘e besnijing
en elk besiket syn stientsje by te dragen. Sa ek Gigi
Hadid. It model hat tasein har folsleine ynkomsten fan
Fashion Month takom hjerst te donearjen oan it goede
doel. Se seit graach foar in goed doel rinne te wollen.

Fan The Kissing Booth nei it houliksboatsje. Aktrise
Joey King sil trouwe! De aktrise kundige op Instagram
oan fersein te wêzen oan har freon Steven Piet. Se
joegen inoar it jawurd op in spesjale dei: 02-02-2022.
Joey neamt harsels de ‘luckiest lady alive’. Romantysk!

Tiid foar rêst

Koekje fan eigen daai

Spider-Man: No Way Home draait yn ’e bioskoop en is in
grutte hit. Tom Holland spilet de rol fan superheld no al
foar de tredde kear. Mar it soe samar de lêste kear wêze
kinne. Holland oerwaacht nammentlik om in pauze te
nimmen fan it aktearjen. Wat er dan wol dwaan wol,
wit er noch net. Miskien oer in skoft wer opnij aktearje
of in gesintsje begjinne mei freondinne Zendaya. Wa
wit!

Yntusken hat elkenien The Tinder Swindler wol sjoen op
Netflix. De spannende searje oer de beruchte oplichter
Simon Leviev waard wrâldwiid oppikt. Simon, echte
namme Shimon Hayut, is no sels oplicht. Hy betelle
6.000 euro oan minsken dy’t diene as wiene se fan
Meta, it memmebedriuw fan Facebook. Yn ruil dêrfoar
soe er in blau finkje krije op Instagram, ûnderdiel fan
Meta. Dat finkje kaam der net. In koekje fan eigen
daai...
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Stellerij
De crew fan The Crown is moai oanklaud. In tal dieven
hat in soad spul meinaam fan de set fan de populêre
Netflix-searje yn Ingelân. Oft it no grutte fans wiene
of dat se gewoan op jild út wiene, dat is net bekend.
Yn totaal ha se sa’n 350 foarwerpen meinaam, mei in
wearde fan hast 180.000 euro. Dat spant de kroan!

Tekst: Gjaldau Sijtsma
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Singer-songwriter Faske

taal fan myn hert

Muzikaal wûnder mei in taleknobbel
wa
bisto
?

Kraantje Pappie út Grinslân.
De Snollebollekes út Brabân.

Fasil
Kuipers

Rapper Snelle út Gelderlân.
Typhoon út Oerisel. BLØF út Seelân.
Hast alle provinsjes yn Nederlân
Artystenamme
Leeftiid
Komt út
Bekendste nûmer
Grutte foarbyld

ha wol in artyst dy’t geregeld yn
de top 40 stiet. Utsein Fryslân. As
it oan Faske leit, komt dêr rap

:
:
:
:
:

Faske
25 jier
Sint Jabik
Dansen
U2

feroaring yn. Hy wol Fryslân
wer op ‘e kaart sette!

Hoe sit dat krekt mei al dy talen?
‘Thús prate wij twee talen: ‘t Bildts en ‘t Frys. Met ôns hait praat
ik Bildts. Ons mim praat Frys, lykas myn sussy. Met frynden
ferskilt ‘t welke taal at wij prate. Met de fryndegroep die’t ik
al sont myn jeugd kin, praat ik Bildts. Met kammeraten út de
stâd faak Frys of Nederlâns. En singe doen ik ok in ‘t Nederlâns.
Maar aigenlik praat ik ‘t allerliefst Bildts.’

Hoe dat sa?
‘Bildts is de taal werin at ik dink en myn gefoelens ’t bêste
útdrukke kin. Ik kin dingen in ’t Bildts sêge die’t in ’t Frys heel
núvver klinke. Dernaast doet die taal mij an thús dinken. Ok al
weun ik dan in Luwt, ik mâg nag altyd graag thús weze.’
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Mar net ien praat dochs mear Biltsk?
‘Presys. Ik fyn ’t krekt derom soa belangryk om ’t Bildts soa
feul mooglik te brúkken. Kînst fansels dinke dat alleen pakes
en beppen ’t nag brúkke. Hee maar so what? Ik brúk ’t Bildts
derom ’n heel soad met myn frynden. Der foege wij weer ândere
woorden an toe soadat ‘t ’n heel aigen taaltsy wort. Oud maar
toegelyk heel nij!’

En sjonge yn it Biltsk?
‘Ni, dat doen ik niet. Ik sing in ‘t Nederlâns. Dat is al ’n heel
klaine taal atst siest naar ’t tal mînsen dat ’t brúkt. As ik dan ok
nag in ’t Bildts singe sou, dan wort ’t tal mînsen dat mij ferstaat
nag feul klainer.’

Yung Frysk-kâmpanje. Wij wille elkeneen sien late dat ’t Frys
echt gyn taal fan je pake en bep is.’

Dus do wurdst de nije Syb?
‘Ha, dat sou ik wel wille. Ik hoef sels niet soaseer bekind te
worren, maar ik sou ’t al heel mooi fine at elkeneen na myn
mezyk lústert. ’t Gaat neffens mij niet om de artyst maar om de
nummers. Ik hoef gyn gele Ferrari soadat elkeneen ’t over mij
het. Doen mij maar ’n studio op ’t Bildt. ’t Hoeft foor mij niet
súppergek. Of, soa’t wij op ’t Bildt sêge: doen maar gewoan, dan
doest al gek genog.’

Mar hiel Nederlân koe ek meisjonge
mei Twarres of De Kast ommers!
‘Dat is waar. Ik fyn ’t wel interessant om wat met ’t Frys te
doen. Dermet kînst as sanger de kultuur en taal út dyn aigen
provînsy hore late. Spesjaal foor de provînsy Frysland hewwe
wij ’t nummer Underweis nei dy skreven. Dut fersy is part fan de

!
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Tekst: Nynke van der Zee, byld: Mariska de Groot en Christian Kamminga

Hasto wolris heard fan Faske? It is de artystenamme fan singersongwriter Fasil Kuipers. Hy komt út Sint Jabik en timmeret
flink oan ’e dyk mei syn fleurige poppy nûmers. Hy stie begjin dit
jier mei syn band op Noorderslag en wie yn maart de support act
fan de ‘Als je gaat’ clubtoer fan Bente. Dat giet lekker dus! Hikke
en tein op It Bilt praat Fasil al sûnt er lyts is Biltsk. Sjonge docht
er lykwols yn it Nederlânsk. En Frysk ferstiet er ek. Fasil is net
allinnich in muzikaal wûnder, hy hat ek in flinke taleknobbel!
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Edelstiennen
Hawwe se hieljende krêften?

Op TikTok is it in raazje:
edelstiennen. Hieltyd mear
jongeren keapje de saneamde
‘crystals’ omdat se leauwe yn de
hieljende krêften. Sa soe der in
stien wêze foar ûntspanning, in
stien foar mear selsbetrouwen, in
stien foar mear enerzjy, in stien
dy’t helpt by leafdesproblemen
ensafuorthinne. Mar is dat sa?

Miljoenen jierren âld

Hoe tinke kenners dêroer?

Edelstiennen wurde groeven út ’e djipste djipten fan
’e ierde. Se binne it produkt fan natuerlike gemyske
prosessen. En fan it ferrin fan ’e tiid. Soms binne se
miljoenen jierren âld. Ast bygelyks in kwarts, onyks
of agaat yn dyn hân hâldst, makkest kontakt mei in
stikje fan ’e ivichheid. Mar edelstiennen binne fansels
ek gewoan moai. Al dy kleuren en foarmen, soest der in
ekster fan wurde!

Geowittenskipper Mariëtte
Geowittenskipper Mariëtte Wolters hat ek in miening oer de
krêften fan edelstiennen.
‘Er is geen wetenschappelijk bewijs dat edelstenen bijzondere
krachten hebben,’ seit sy, ‘wel dat ze een sterk placebo effect
kunnen hebben.’ Dêrmei bedoelt se datst deryn leauwe moatst.
Pas dan kinne de stiennen wat foar dy betsjutte. Se wiist der ek
op dat de gemyske gearstalling fan in soad edelstiennen frijwat
fergelykber is mei dy fan ’e ruten yn dyn hûs.

Spiritualiteitslearaar Mireille
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Edelstienneterapeut Tosca
Edelstienneterapeut Tosca Tetteroo skriuwt op har webside
www.dekrater.nl dat wy it fertrouwen yn ús gefoelens
kwytrekke binne. Se fynt it spitich dat alles wittenskiplik
útlein wurde moat foardat wy it leauwe. ‘Maar daar komt
verandering in,’ beweart se. ‘We zijn nu aangekomen in een
Nieuwe Tijd, het Aquarius Tijdperk. De balans tussen natuur en
mens kan hersteld worden.’ Neffens har is it in goed begjin as
we de natuerkrêften wer akseptearje. Ynklusyf de krêften fan
edelstiennen en mineralen.

Noëll van Dreven sammelet edelstiennen en seit op har YouTubekanaal dat se de stiennen benammen prachtich fynt yn har
keamer. Te pronk. Se leaut net yn spesjale krêften. ‘Mar dat soe
in moaie bonus wêze,’ laket se. Yn in unboxing fideo toant se
de iene kleurige oanwinst nei de oare: roazekwarts yn ‘e foarm
fan in kom, in fonkeljend wite agaat-obelisk, lavindelfluoryt, rôze
ametist yn ‘e foarm fan in stjer… It moat har aardich wat sintsjes
koste hawwe!

Edelstienneferkeapster
De winkels dy’t edelstiennen ferkeapje profitearje fan dizze nije
raazje. ‘De belangstelling is toegenomen,’ seit in ferkeapster.
‘We zien veel meer jongeren. Die horen van alles over edelstenen
op sociale media en via influencers.’ Se advisearret om der net
tefolle nei te lústerjen. ‘Loop gewoon door de winkel en bekijk
de stenen,’ is har idee. ‘De steen waartoe je het meest wordt
aangetrokken, die is voor jou. Luister naar je eigen intuïtie.’

Tekst: Janna van der Meer

Spiritualiteitslearaar Mireille praat, yn ’e podcast Alicante fan
BNNVARA, oer in ûnsichtbere wrâld. Dy fan God, Allah of it
universum. Om dêr oansluting mei te krijen, brûkt se stiennen.
Sa leit se de stiennen amethist en labradorite ûnder har bêd. Dan
kin se astraal dreame. ‘Astra dromen is dat je door verschillende
dimensies reist,’ fertelt se. ‘Ik doe dat om de zoveel tijd, om
terug te gaan naar waar ik vandaan kom, dat gevoel. Zo kom ik
bijvoorbeeld in contact met voorouders.’
Yn de podcast hearst in jonge der om laitsjen. ‘Het doet mij
allemaal wel erg aan dungeons en dragons denken!’ seit er.

Edelstiennesamler Noëll
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Films krasse
st
Bisto in echte filmfan en krij
is
Dan
noait genôch fan films?
wat
dizze krasposter miskien
sit in
foar dy. Under elk krasfakje
en
libb
klassiker dy’tst yn dyn
100
De
sjoen haw we moatst.
Ek
bêste films oait yn ien poster.
st,
wol
ideaal ast ris wat nijs sjen
mar net witst hok ker.

sa2022
sa2011
Kli mm erb lêd
Tiid om dyn sliepkeam
er te
pimpen! Sikest wat gri
ens
foar binnen? Of giest
just
foar smûk ljocht? Wêrom
net
kombinear je? Dit ljochts
noer
fan klimmerblêd (klim
op)
hat beide! Sa hel les
t de
natuer nei binnen ta én
joust
dyn keamer sfear. Ideaal
!

Jammele krammele,
wat sjóch ík derút!
Sels as ik de kamera
fier fuort hâld,
sjochst de wâlen en de
pûst op myn gesicht.
Is myn hier sa fet
of liket dat mar sa?
Der sit mar ien ding op…

Hege skuon
Do hast it net meim
akke, mar jim mem
wiersk ynlik wol. Yn
‘e jier ren 90 wiene
platosoal len hielendal
yn. Sandalen, learzens,
slippers... As it mar op
flinke hichte wie. De
platfoarmtrend is no
werom. Ek foar jonges
!
Miskien dochs mar ris by
mem, muoike of in oar
famyljelid yn ’e kast sne
upe?

Kamera boppe de holle,
kin omleech,
gesicht nei links,

Post oan dysels

(dat is myn bêste kant),
lippen yn ‘e

Brieven skriuwe is miskien net hielenda l mear
fan dizze tiid. In appke stjoere kin dochs ek
gewoan? Mar hoe leuk is brieven skriuwe oan
dysels? Wat wolsto dyn takomstige sels fertelle
of wat bart der no datst net ferjitte meist? Skriuw
it op, doch it yn in slúf (envelop) en bewarje it yn
in spesjaal doaske. Miskien sjochst oer in pear
jier wol frjemd op!

duck face-stân,
filterke deroer
en klear alwer.
As ik nei myn selfy sjoch,
moat ik earlik sizze;
ik sjoch der wíer - geweldich - út!

Elbrich Vreeling

Trenchcoat

Yllustraasje: Lemon ‘n Salt
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Tekst: Gjaldau Sijtsma
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f-terside
Pokémon Scarlet en Pokémon Violet foar Nintendo Switch
Nintendo hat twa nije Pokémon-games oankundige: Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. De games komme ein
dit jier út foar de Nintendo Switch. Yn de trailer is ûnder oaren de nije regio te sjen. De Pokémon dy’tst yn it wyld
tsjinkomst, strune dêr om. Krekt sa as Pokémon Sword, Pokémon Shield en Pokémon Legends: Arceus. Ek de
nammen en de ûntwerpen fan de trije Pokémon dy’tst yn it begjin kieze kinst, binne presintearre. Oare details,
sa as de namme fan de regio, binne noch net bekendmakke.

Spultsje dwaan yn it Frysk? Wurdl of Wurdian
Yn de foarige LinKk stie op de F-terside dat de ynternethit Wordle der ek yn it Nederlânsk wie. Undertusken
is it der ek yn it Frysk! It online wurdspultsje waard de ôfrûne tiid rap populêr, mar der wie noch gjin Fryske
ferzje fan. No is der, neist in Ingelske en in Nederlânsktalige, dus ek in Fryske ferzje, mei de namme Wurdl.
It spultsje is fergees en kin spile wurde op www.wurdl.frl. Ek de al jierren populêre game Wordfeud is der no
yn it Frysk. Dy hjit Wurdian. Download de app fergees en set de taal op Frysk! Kinst tsjin ien persoan spylje,
mar ek mei fjouwer persoanen. Sels in toernoai is mooglik. De app ferskynde ein 2021 en giet as in spear. Der
binne al in hiel soad spilers.

Fideo’s fan tsien minuten op TikTok
TikTok hat de maksimale lingte fan fideo’s oprutsen nei tsien minuten. It is net de earste kear dat TikTok sa’n
oanpassing docht. Yn july waard de fideolingte al oprutsen fan ien nei trije minuten. It platfoarm wol de brûkers
sa mear kreativiteit biede. TikTok waard just populêr troch de koarte, faak grappige, filmkes. Mar troch ek
langere filmkes mooglik te meitsjen wol it bedriuw de konkurrinsje mei YouTube oangean. Boppedat tinke se sa
ek âldere brûkers te lûken en minsken langer fêsthâlde te kinnen.

Auto dy’t fan kleur feroaret
BMW hat in elektryske auto ûntwikkele dy’t fan kleur feroaret: de iX Flow. De technology is neffens BMW net
allinne bedoeld om de auto te personalisearjen, mar kin ek nuttich wêze. Sa kin it brûkt wurde om enerzjy te
besparjen. In wite auto kin de waarmte simmers langer bûten de doar hâlde. En in swarte auto yn ’e winter hâldt
waarmte just fêst. Sa kinst dus besparje op enerzjyslurpers as airco en ferwaarming. Foarearst is de fan kleur
feroarjende auto allinnich noch mar in ûndersyksprojekt. De kâns datst ‘m op ‘e dyk tsjinkomst is dus nihyl.

Europeeske astronauten wolle eigen raket
Tekst: Marrit de Schiffart

Oant no ta moatte Europeeske astronauten foar in romtereis in stuoltsje ‘boeke’ yn in ‘bûtenlânske’ raket.
Se kinne dêrfoar terjochte yn Amearika, Ruslân of eventueel Sina. Dêr moat feroaring yn komme, sa
neffens de astonauten. Se wolle dat de Europeeske romtefeartorganisaasje ESA in eigen romteskip ûnt
wikkelet sadat eigen astronauten dêrmei nei de romte ferfierd wurde kinne. De ESA hat trouwens wol
eigen raketten, sa as de Ariane 5, mar dy kinne net minsken ferfiere. En dat moat dus oars, neffens de
astonauten. Allinne dan soene wy de doelen dy’t Europa foar romte-aktiviteiten steld hat, helje kinne.

