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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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Noch eefkes en dan is it simmerfakânsje! 
Hast al leuke dingen pland, of kin der 
noch wol in dei pretpark by? Dan is it 
handich om te witten watfoar parken it 
populêrst binne. De top 3. 

1. De Efteling    
2. Duinrel    
3. Slagharen

Populêrste attraksjeparken

Hey LinKk-lêzer!
Wat wolsto letter wurde? It is in fraach dy’t faak foarbykomt. 
Ast der al lang út bist, is dat leuk. Lekker fertelle oer dyn 
takomstplannen. Mar ast noch gjin idee hast is it in hiel 
ferfelende fraach. Kieze is noch net sa maklik… Neffens 
Afke Boven kinst alles wurde watst wolst. Sy is sûnt koart 
presintatrise fan it NOS Journaal en dat hie se froeger noait 
tocht! Har ferhaal en beroppetips lêst op side 4. 

Op de cover fan dizze LinKk stiet ‘Skoalle en kieze’. Dêr 
geane dan ek in protte artikels oer. Boaz, Ype, Aldert en 
Finn keazen derfoar om mei harren skoalle mei te dwaan 
oan de FIRST LEGO League. Se bouden in robot 
en sa ek oan harren takomst. Want dat se in 
soad leard ha fan harren Lego-aventoer 
lêst op side 7. Learlingen fan VMBO De 
Jutter fan Flylân giene nei Yslân ta. 
Dêr praten se mei leeftiidsgenoaten 
út Yslân, Skotlân en Grikelân: hoe is 
it om op in eilân te wenjen en dêr nei 
skoalle ta te gean? Lês it op side 17!

Hoi!
Marrit de Schiffart

Hûndert dagen lang kleuret it sintrum fan Ljouwert grien. 
Oant 14 augustus rinne der nammentlik mear as tûzen 

grutte en lytse beammen troch de binnenstêd. Dit ‘kuierjende’ 
bosk wol ús oars nei de natuer sjen litte. Want kinne wy de 
stêden net mei mear grien ynklaaie? Mear beammen plantsje 
om sa de klimaatkrisis oan te pakken?

It skynt hiel bysûnder te wêzen, sa’n bosk yn ‘e stêd. Hasto it 
al sjoen? Sjoch foar mear ynfo op www.bosk.frl. 

Doctor Strange 
ferslacht Batman

@linkkmagazine /www.linkk.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

De nijste superheldefilm oer Doctor Strange hat alle rekôrs 
ferbrutsen. Gjin inkele film luts dit jier safolle besikers. Yn in 
pear dagen hat de film al mear as 400 miljoen euro opsmiten. 
Dat is it dûbele fan wat it koste om de film te meitsjen. Mei dy 
opbringst ferslacht Doctor Strange 2 de 
film The Batman. Dat wie oant no 
ta de suksesfolste fan dit jier. 

Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness 
giet oer de superheld 
Doctor Strange. Hy 
belibbet yn de film 
alderhande aventoeren 
yn ferskillende 
wrâlden.

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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Afke Boven, presintatrise fan it NOS Journaal

Tekst: N
ynke van der Zee

‘Do kinst álles wurde watst wolst!’‘Do kinst álles wurde watst wolst!’

Hasto ek sa’n pake of beppe 

dy’t dy hieltyd freget watsto 

letter wurde wolst? Mar hast 

sels eins noch gjin flau idee? 

Dat makket neat út, want 

neffens NOS-presintatrise 

Afke Boven fan It Amelân 

kinsto álles wurde watst 

wolst. ‘Sjoch mar nei my!’

Kensto Afke Boven? Dat kin hast net misse, want sûnt 1 maart is 
Afke hast alle dagen te sjen as presintatrise fan it NOS Journaal. 
In baan dêr’t se as lyts famke net fan doarde te dreamen. Sterker 
noch: hiel lang wist Afkes net iens dat se sjoernalist wurde woe. 

Eachkleppen ôf
‘Ik kom fan It Amelân, dêr’t alles yn it teken stiet fan toeristen.
Dus doe’t ik fan de middelbere skoalle kaam, wie der mar ien 
opsje: toerisme. Ik ferhuze hielendal nei Breda foar de oplieding. 
Doe’t ik dêr op ‘e kop ôf twa wiken wie, hearde ik in jonge praten 
oer de Filmakademy. De wátte?, tocht ik. Ik hie der earlik sein 
nea by stilstien dat der in skoalle wie foar filmmakkers. Dat wie 
it momint dat myn eachkleppen ôf gienen. Ik seach dat der noch 
folle mear wie as toerisme.’

Skruten famke
Fan dat momint ôf lêst Afke alles, alles, mar dan ek álles oer 
opliedingen. ‘Ik ha hûnderten websites trochspit,’ laket se. ‘En 
sa kaam ik út by sjoernalistyk. Dat triggere my. Komst op de 
meast nuvere plakken en praatst mei de meast nijsgjirrige 
minsken. Dat wie presys wat by my paste. Wolst it miskien 
net leauwe, mar ik wie doe in hiel skruten famke. Ik doarde 
net iens myn eigen omke of muoike op te beljen. Mar ik ha 
my oer dy senuwen hinne set.’

Alles besykje
Kabaretiers Plien en Bianca, fuotballer Rafaël van der Vaart, sjonger 
Thomas Acda: Afke kin sa in listje opnimme fan BN’ers mei wa’t sy in 
ynterview hân hat. ‘Fansels wie ik altyd senuweftich, mar hiel faak wiene 
dy BN’ers dat ék! Dat binne ek mar gewoane minsken. Fia myn staazje by 
RTL Boulevard learde ik hieltyd mear minsken kennen. Doe gie ik nei SBS 

Shownieuws en waard myn netwurk noch grutter. Ik sei oeral ‘ ja’ op 
as minsken my fregen foar in klus. Ik woe alles wol besykje.’

It gesicht fan de NOS
En sa bedarret Afke úteinlik by Omrop Fryslân, dêr’t 

se mar leafst seis jier lang it Fryske nijs presintearret. 
Begjin dit jier docht se mei oan in screentest foar de 
nije presintator fan it NOS Journaal. En se wurdt 
útkeazen! ‘Dat is ít bewiis datst alles wurde kinst watst 
wolst,’ seit se mei klam. ‘Ik hie as famke fan It Amelân 
nea tocht dat ik by de NOS yn Hilversum wurkje soe. 
Mar it is my slagge. Dus lit dy net tsjinhâlde. It libben 
is geweldich!’

Leeftiid : 41 jier
Komt fan : It Amelân
Berop :  presintatrise by it 

NOS JournaalWurke earder : Omrop Fryslân,by  SBS Shownieuws,     RTL BoulevardHobbys : Skûtsjesile, reizgje   en lekker ite

Afke 
Boven

wa
bisto?

De 5 ‘wat-wol-ik-letter-
wurde-tips’ fan Afke
1.  Kinst alles wurde watst wolst. Dus lit dy 

net tsjinhâlde troch oaren en slút neat út.
2.  Doch dingen dêr’tst bliid fan wurdst. 

Want ast it echt leuk fynst, dan bist 
der meastentiids ek wol goed yn.

3.  Stean iepen foar alles. Der is folle 
mear as watst alle dagen om dy 
hinne sjochst. Lit dy ferrasse! 

4.  Doar te dreamen. En dream mar lekker grut. 
Lit oaren dy mar útlaitsje. Neat is gek genôch. 

5.  Wês net benaud om flaters te 
meitsjen. Wat kin dy oerkomme? 
Elkenien makket ommers flaters.
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Gers en modder spatten omheech 
doe t́ de earste hurdrinners ôfsetten 
op it fuotbalfjild fan Bûtenpost. Foar 
de gelegenheid wie der in diagonale 
baan makke dêr’t men hûndert meter 
op hurddrave koe. Foekje stie mei 
grutte eagen te sjen, te observearjen. 
Se koe sels ek aardich hurdrinne sei har 
gymnastyklearaar, mar jild om der echt 
wat mei te dwaan wie der net by har thús. 
Healwei de middei waard der omroppen 
dat by de froulju in hurdrinster útfallen 
wie, immen fan de taskôgers mocht har 
melde om mei te dwaan. Foekje woe wol 
graach mar twivele, doarde se it oan? Lang 
om let besleat se stean te bliuwen dêr’t se 
stie, se wie te skruten. Yn ’e fierte by de 
wedstriidtafel waard wakker praat en 
guon minsken wiisden yn har rjochting. 
Doe kaam der ien fan de wedstriidlieding 
op har ta. ‘Foekje Dillema?’ frege er oan 
har. ‘Eh ja mynhear, hoe no?’ 
‘Der is ús talústere datsto aardich hurd-
rinne kinst. Meie wy dy freegje by de 
froulju mei te dwaan?’
‘Mar ik ha neat… gjin sportklean, net 
iens hurdrinskuon.’
‘Ach, it is mar foar de aardichheid famke, 
do hoechst ek net te winnen, doch mar 
mei op sokken.’

De oare froulju, dy’t al klear stiene by de 
startline, laken doe’t Foekje oanstappen 
kaam yn har gewoane klean en op sokken. 
‘Glydzje net út,’ sei ien fan de fammen 
noch. Doe klonk de stim fan de omropper. 
‘Klear foar de start?’ Foekje sette har 
skrap en doe’t it startsinjaal klonk sette 
sy ôf as in kûgel út in gewear. De wyn 
waaide troch har heallange hier en sy 
lake. Dit wie har ding. No wie se harsels. 
Se geniete. De wrâld om har hinne gie 
mar stadich yn ferhâlding mei harsels. 
Doe’t se oer de einstreek kaam gie der in 
joecheigerop op. Doe’t se achterom seach 
koe se har eagen net leauwe, de oare 
froulju wiene noch mar kwealik healwei. 
Sy koe net samar hurdrinne, sy koe hiel 
hurd rinne! 

Foekje Dillema waard al gau in ferneamd 
hurdrinster. In jier letter waard se yn 
in ynternasjonale wedstriid kampioen 
op de 100 en 200 meter en krige se 
20.000 minsken op ’e banken yn it 
Feyenoord stadion. Regearjend 
kampioene Fanny Blankers 
fûn it allegearre mar neat, 
dat bluisterige from mes 
út Burum mei stoppels 
om it kin en spieren 

as in keardel, en ek oaren praten achter 
har rêch om. Dy ‘stoomwals’ út Fryslân 
koe net in frou wêze…

Op 23 augustus 1950 is Foekje mei har 
hurdrinfreondinnen yn ’e trein ûnderweis 
nei it EK yn Brussel as sy op Amsterdam 
Sintraal frege wurdt om út te stappen. De 
trein wachtet en in koart skoftsje letter 
stapt Foekje wer yn. Sy pakt har tassen út 
it bagaazjerek en sjocht har freondinnen 
oan. ‘Ik gean net mei nei Brussel,’ seit 
se mei de triennen yn ’e eagen. As har 
freondinnen skrokken freegje wat der is, 
antwurdet se koart: ‘Se sizze dat ik gjin 
faam bin.’ Nea wer sil Foekje Dillema de 
hurdrinskuon oanlûke.

Wurdlist
lang om let – eindelijk
skruten – verlegen
talústere – toegefluisterd
froulju – dames
joecheigerop – gejuich
bluisterige – lompe
keardel – kerel

Tekst: A
ant Jelle Soepboer

HURDRINNE ‘ecth wier’‘ecth wier’‘echt wier’‘echt wier’
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Tekst: M
arrit de Schiffart, byld Sido de Schiffart

‘Wy moasten mei ús robot ferskillende missy’s dwaan en sa 
safolle mooglik punten sammelje,’ fertelt Finn, dy’t tegearre 
mei Aldert de rol hie fan programmeur. ‘In sjuery beoardiele 
oft de robot op de wedstriidtafel die wat er dwaan moast.’ 
Superspannend en eins gie it net hiel goed, jouwe de jonges ta. 
Aldert: ‘Wy hiene in takel op de robot boud en dy moast in blokje 
út in fleantúch helje. Dat slagge net hielendal... In oare missy 
gie wol goed, mar de tredde wer net. Nei dat earste ûnderdiel 
tochten wy dus al dat wy kânsleas wiene.’ 

Presintaasje 
Gelokkich foar team Connected Carriers wiene der bûten de 
robot-arena noch mear ûnderdielen. Sa moasten se ek in 
ûndersyk dwaan by it tema fan 2022. Dat wie Cargo Connect, 
oftewol neitinke oer it transport fan ‘e takomst. Ype, mei 
Boaz de ûndersiker fan it team, leit út: ‘Dêrfoar ynterviewden 
wy in ferkearskundige en betochten in oplossing foar de files 
yn Nederlân.’ Dêrneist waard it team ek noch beoardiele op 
in presintaasje foar de sjuery en teamwurk. Boaz: ‘Vooral die 
presentatie ging bij ons alle vier heel goed. Dat was echt ons 
sterkste punt, maar die hadden we dan ook goed voorbereid. Ook 
op samenwerking scoorden we hoog.’ En sa waarden de fjouwer 

twaddeklassers fan Comenius                   
Mariënburg dochs de winner fan de dei.

Sleutelje oan de robot
Yn de wiken nei de regiofinale begûnen se fanatyk harren ro-
bot te ferbetterjen, want dy moast yn de Beneluxfinale yn Rot-
terdam better prestearje. Ype: ‘Dat diene wy op skoalle by de 
oeren Talentstroom, in karfak. Wy keazen foar Research & De-
sign.’ By dat fak wurken se alle tongersdeis oan de FIRST LEGO 
League. ‘Yn de finale soene wy stride tsjin 23 teams en ek yn in 
hotel sliepe mei ús team,’ fertelt Finn. ‘Doe kaam de mail dat 
de finale net trochgean koe. Echt 
ferskriklik bale.’ En sa kaam 
der in ein oan it LEGO 
League avontuer. Su-
perspitich. Mar wy 
fan LinKk fine dat 
de jonges grutsk 
wêze meie. De re-
giofinale winne 
is ek al in hiele 
prestaasje!

Stride yn de FIRST LEGO League
Hasto wolris in robot boud? Boaz van Altena (13), Ype Dijkstra 

(14), Aldert Weijma (13) en Finn de Schiffart (13) diene it 

foar de FIRST LEGO League. Se wûnen de skoalfinale en de 

regiofinale en pakten sa in ticket foar de Beneluxfinale. 

Koartlyn krigen se te hearren dat dy troch jildkrapte 

net trochgiet. Fet bale fansels. Mar reden te 

mear om team Connected Carriers fan it 

Ljouwerter Comenius Mariënburg 

in plak te jaan yn LinKk!

 ECHT WIER! Foekje Dillema wegere 

mei te dwaan oan in seksetest fan de 

atletykbûn. Dêrom waard se foar it 

libben diskwalifisearre. Pas nei har dea 

waard der ûndersyk dien om de grutte 

fraach te beäntwurdzjen: wie Foekje in 

man of in frou? Of wie it net sa swart-

wyt? It ûndersyk wiisde út dat Foekje 

manlike en froulike gromosomen hie, 

dat neame wy yntersekse (tusken de 

seksen yn). Mar de froulike 

gromosomen oerhearsken. Dêrom hie 

Foekje nea útsletten wurde mochten en 

telden har rekôrs dochs noch mei!

Somtiden is it libben dus minder 

swart-wyt as dat wy tinke.

!!



koart ferhaalkoart ferhaal

Myn lân
koart ferhaal

‘Ivanna, wekker wurde! Oars komst te let op skoalle,’ rôp ús mem ûnderoan de trep.
Swittend waard ik wekker. Krekt as alle oare kearen wie it Oleg dy’t my huverjen die. Hy kaam oandraven en 
neamde my Iva. Krekt doe’t er my oankrûpe woe, waard ik wekker.

Ik dûste it swit fan my ôf. Doe’t ik ûnder kaam, siet ús mem al oan 
tafel mei it opwaarme iten fan justerjûn.
‘Moarn,’ ik pakte in stik bôle en lei der tsiis op.
‘Sliept heit noch?’ frege ik mei folle mûle. Eins wist ik it 
antwurd wol.
Mem knikte. Se fage in net besteande knûkel yn it kleed glêd.

TRING TRING
Gelokkich, dêr wie Yfke. Ik pakte gau myn jas, tas en 
fyts. Fuort woe ik, fuort út dit hûs!
‘Foarsichtich fytse!’ rôp mem.
‘Mem, dat kin ik no echt wol, hear!’
Yfke gichele.
‘Sliept er noch?’ frege Yfke fytsendewei.
Ik knikte.
‘Hee, it komt allegear goed,’ sei Yfke, se lei har 
hân op dy fan my.
Ik skodde myn holle. We praten thús nea oer 
de oarloch, de deaden, myn nachtmerjes of 
Oleg. ‘Hy is net sa bliid,’ sei mem doe’t ik har 
juster frege wêrom’t er al twa wiken op bêd lei. As oft ik 
in bern wie! Se kin my echt wol fertelle wat der geande is.’ 
‘Ja, fyn ik ek!’ sei Yfke.
‘Dit moat gau oars,’ sei ik mear tsjin mysels as tsjin har. De wyn blies de triennen oant yn myn earen.

‘Ha jim de app net krigen?’ frege menear De Haan ferbaasd. Syn hier wie like griis as syn pak.
Yfke en ik lutsen de skouders op. ‘Der stie in hurde wyn, wy hawwe neat heard.’ Ik pakte myn telefoan 
en seach 24 berjochten yn de klasse-groepsapp. 
Earste oere falt út. Gjin Ingelske les hjoed. Frou Dykstra leit yn it sikehûs oant de fakânsje.
‘Moai!’ rôpen Yfke en ik tagelyk.
‘Shh shh, net sa entûsjast,’ sei menear De Haan. ‘Wy binne drok op syk nei in ferfanger, mar dat 
is net maklik yn ‘e lêste wiken foar de simmer.’

Ik klapte de laptop iepen om te wurkjen oan de presintaasje foar ierdrykskunde en skiednis, oer it lân dêr’t ik 13 
jier lyn berne wie. Underwilens tocht ik hieltyd oan ús heit.
‘Dochsto de talen fan ús lân? Dan sykje ik de flagge en it folksliet op,’ sei Yfke.
It is mýn lân, tocht ik grimmitich, mar ik sei neat.
‘We kinne ek noch ekstra punten krije,’ sei Yfke, ‘mar hoe?’
Ynienen waard ik waarm. Yn myn holle ûntstie in plan.

Op de dei fan de presintaasje hiene we in supersoanyske PowerPoint mei in soad foto’s, myn favorite muzyk út 
‘myn’ lân en ynformaasje oer de skiednis, folken, borduerwurk, Chicken Kiev en fansels de oarloch. Koartsein, in 
hiel lân op inkele MB’s. Doe’t wy klear wiene, begûn elkenien lûd te klappen.
Ik seach wat bewegen achter de doar, hy wie kaam! Boppe it applaus út rôp ik: ‘Wy binne noch net klear. Want hjir 

is ús spesjale gast: Alex Melnik!’
‘Ekstra punt,’ sei ik tsjin Yfke, dy’t lykas de rest fan de klasse ferrast wie. Utsein de learaar, wist 
gjinien dat heit miskien komme soe.

‘Hoi allegear, ik bin Alex. Ik sil jimme fertelle oer in gewoane famylje yn in gewoan lân ferskuord 
troch in oarloch.’

Ik lústere, in bytsje senuweftich oer de reaksjes fan myn klasgenoaten. Heit spruts net 
sa goed Nederlânsk, dus die er it yn it Ingelsk. 

In healoere fertelde hy. Oer hoe’t er oait learaar Ingelsk wie en 
dat ús mem wurke as gynekolooch yn in sikehûs. ‘Wy 

wennen yn in moai hûs yn in foarstêd fan Kiev. 
Wy wiene befoarrjochte, wy hiene alles. Oant 
Poetin dêr in ein oan makke.’
Doe fertelde hy oer dat iene. Dat iene dêr’t wy 
nea oer praten, mar dat der altyd wie.
‘Op in dei hearden we granaten eksplodearjen. 
Militêren yn tanks rieden ús doarp yn. Derneist 
rûnen noch mear. Harren eagen dûnsen wyld...  
allegearre in masinegewear om it skouder.
Oleg koe it net oansjen en gie nei bûten om yn 

diskusje te gean. Masinegewearen skeaten wyld 
yn it rûn.

Ik hie in lân.
Ik hie in baan.

Ik hie in hûs.
Ik hie in soan.’

Heit syn holle sakke yn syn hannen en hy skriemde sûnder lûd.
‘Mar dat wist ik net,’ flústere Yfke. Se hie beide hannen foar de mûle, har eagen 

wiene rûn en grut.
Ynienen wist ik wat ik dwaan moast. Wat ik al folle earder dwaan moatten 

hie, mar nea doarde. Ik rûn nei him ta en sloech myn earmen om him hinne. 
Stadich rûn de klasse leech.

‘Giest mei nei hûs, nei mem?’ sei heit nei in skoftke.
Ik skodholle. ‘Ik moat noch ien ding dwaan, ik kom aansten.’

Ik draafde de gong op, nei menear De Haan. 
‘We hawwe in 10+,’ rôp Yfke, mar ik draafde troch.
‘Menear De Haan,’ sei ik bûten azem. ‘Miskien kin ús heit ús wol Ingelske les jaan oant de simmer?’
Syn eagen twinkelen. ‘Dat liket my in hiel goed plan, Ivanna.’

98

Tekst: Tialda H
oogeveen



Tristan wennet sawol yn Rotterdam mei 
syn mem as yn Snits mei syn heit. Fan 
jongs ôf oan wie squash ûnderdiel fan syn lib-
ben. Syn heit Glenn komt út Australië en hat 
jierrenlang as profesjoneel squasher de wrâld 
oer reizge om oan toernoaien mei te dwaan. Syn 
heechste ranking op de wrâldranglist wie nûmer 36. 
Tristan hat syn heit net op syn hichtepunt spyljen 
sjoen, mar wie wol altyd by de squashbaan doe’t syn 
heit les joech oan jeugd. ‘Mijn vader heeft mij niet 
bewust gestimuleerd om te gaan squashen, omdat 
hij wilde dat ik deze sport zou gaan doen omdat 
ik het zelf wilde. Ik heb verschillende sporten 
gedaan, zoals voetbal, hockey, judo en tennis, en 
daarnaast ook altijd wel een beetje squash.’

Uteinlik hat Tristan dochs foar squash keazen. 
Wêrom? ‘Op een gegeven moment zat ik alleen 
nog op hockey, maar toen een goede vriend naar 
Spanje verhuisde vond ik dat niet zo leuk meer. 
Toen ik bij de RSA (Rotterdam Squash Academy) 
gevraagd werd om mee te doen, lag daar een kans 
en daar wilde ik voor gaan. Ik heb squash altijd 
voor mijn plezier mogen doen en dat heeft ervoor 
gezorgd dat ik gemotiveerd ben gebleven om het 
te blijven doen.’ Fuotbal en hockey binne team-
sporten, in grut ferskil mei squash. Tristan: ‘Ik 
vind het eigenlijk wel fijn dat squash een individu-
ele sport is, dan hangt het echt alleen van mij af en 
niet hoe het team het doet.’

Squasher Tristan Squasher Tristan 
‘Mijn sport is lekker snel’

10 11

Dit kear yn it sportportret in 

racketsport. Yn ús lân is tennis 

de meast bekende racketsport 

en padel de nijste. Fergelike mei 

oare racketsporten is squash de 

meast dynamyske. En dat is no 

presys wat Tristan Keenan (14) sa 

moai fynt: ‘Ik vind squash vooral 

leuk omdat het zo’n snel spel is.’ 

Heit as trainer
Sa as sein is squash in dynamyske, rappe sport. 

Hast der in soad kondysje foar nedich. ‘Ik 
train twee keer per dag, zowel voor als na 
school. Mijn trainingen bestaan uit kracht-

sessies, in mijn eentje op de squashbaan of 
matchplay tegen anderen, en trainen met mijn 

vader.’ It trainen mei syn heit begûn yn de koroa-
naperioade. ‘Daarvoor trainde ik onder Ken Flynn, 
maar hij kreeg een aanbod van een andere acade-

my. Ik heb daarna voor mijn vader gekozen. Je hoort 
wel eens over wrijving tussen vaders en zonen, maar 

bij ons is dat helemaal niet het geval. Ik zie hem 
echt als mijn trainer. Hij is wel een stuk harder 

dan mijn vorige trainer. Dat verschil merk ik 
wel. Het voordeel is dat we urenlang over 

squash kunnen praten. We hebben 
veel meer tijd met elkaar dan al-

leen tijdens de training.’

Nederlânsk kampioen
It fysike part en ynsjoch yn it rappe spul op ‘e baan binne sterke 
punten fan Tristan. ‘Nu ik bij mijn vader train, wordt mijn tech-
niek steeds beter.’ Dêrneist binne konsintraasje en mentaliteit 
belangryk en dat is soms bêst lestich foar Tristan. Mar dêr hat 
er foarich jier stappen yn makke. ‘Ik ben zo’n 5 tot 6 maanden 
geblesseerd geweest aan mijn lies en ik dacht niet dat ik goed 
zou kunnen presteren tijdens het NK Heren C. Toch ben ik op 
de fiets gaan trainen om conditioneel goed te worden. Ik kon 
pas twee weken voor het NK met anderen op de squashbaan 
trainen. Ik dacht zelf dat ik daardoor te kort zou komen op het 
NK, maar mijn vader geloofde er wel in. Uiteindelijk won ik het 
NK zonder een game te verliezen.’ Sa kinst sjen datst mei troch-
settingsfermogen en de goede mentaliteit fier komme kinst. Yn 
maart waard Tristan ek noch Nederlânsk kampioen by de jonges 
ûnder de 15. En hy waard selektearre foar it Nederlânsk team 
foar it EK ûnder de 17.  

By Sportcentrum 
De Stolp yn Snits 
spilet Tristan yn 
Heren 2 en falt soms 
yn by Heren 1. ‘Volgend 
jaar ga ik bij Heren 1 spelen. 
Ondanks dat ik competitie in een team 
speel, gaat het voor mij om mijn eigen prestatie, maar de bele-
ving met elkaar als je wint is natuurlijk wel heel erg leuk!’ It 
leafst soe Tristan oait de wrâldtop helje, mar de 3 havo-lear-
ling sjocht fierder as allinne syn sportkarriêre. ‘Ik zou graag 
een scholarship in Amerika willen krijgen en dan namens een 
universiteit zoals Harvard of Princeton meedoen aan de Ivy 
League. Dan heb je én een gave reis én een mooie opleiding én 
een superervaring waar je je hele leven iets aan hebt!’  

Foarearst fermakket hy him hjir yn Fryslân en Nederlân op de 
squashbanen. Hasto ek sin om ris te squashen? Dan hat Tristan 
de folgjende tip: ‘Huur een racket en ga het gewoon proberen. 
Het zal de eerste keer niet gelijk heel makkelijk zijn, maar als je 
er wat tijd in stopt merk je hoe leuk het is!’ Squashe is boppedat 
ien fan de sûnste sporten, want yn koarte tiid kinst in full-body 
workout dwaan.  

Tsjek foar mear ynformaasje: 

www.squash.nl !!
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Holland’s Next 
Top Model

Nei trije jier komt Holland’s Next Top Model werom. 
Yn it telefyzjeprogramma stride jongeren dy’t dreame 
fan in modellekarriêre om de titel fan Holland’s Next 
Top Model. Der komt ek in bekend gesicht werom. 
Loiza Lamers sil it nije seizoen presintearje. Sy wûn it 
programma yn 2015. Yn de sjuery sit noch in celebrity: 
Yolanda Hadid! Witst wol, de mem fan Gigi en Bella 
Hadid!

Cobra Kai 5 
Goed nijs foar fans fan Cobra Kai. De Netflix-searje krijt 
in fiifde seizoen! Lang hoege fans net te wachtsjen,  
yn septimber is it al safier. In pear moanne earder 
as ferwachte. De searje Cobra Kai is in ferfolch op 
de Karate Kid-films. Yn de trailer sjogge wy de fêste 
akteurs weromkommen. Kinsto ek net wachtsje?

ANNA: STATUS
Anna Nooshin hat in dokumintêre makke oer har eigen 
libben. ANNA: STATUS giet oer it ferline fan de 35-jier-
rige influencer. As bern flechte se mei har famylje fan 
Iran nei Nederlân. Dat hie flinke gefolgen. Ek giet de 
doku oer it húslik geweld by har thús. Neffens Anna 
leare wy har better kennen yn de fjouwerdielige doku. 
Hy stiet op Amazon Prime. Silsto ek sjen?

I do!
Rihanna en A$AP Rocky binne troud! Alteast, yn A$AP 
syn nije fideoclip D.M.B. Dêryn freget Rakim, sa’t de 
rapper echt hjit, Rihanna om te trouwen. Dat docht 
er op bysûndere wize. Op syn tosken stiet ‘Marry 
Me?’. Op Riri harres stiet wer ‘I do’. Yn de clip sjochst 
dat se dêrnei trouwe. Oft it stel, dat tegearre in baby 
ferwachtet, yn it echt ek troud is, wurdt net dúdlik. Wa 
wit!

Ferslach Feyenoord
Dêr’t Linda de Mol noch altyd út ‘e spotlights bliuwt, pakt 
har dochter Noa (22) it folle ljocht. Noa hat nammentlik 
har earste stappen as fuotbalferslachjouwer set. En dat 
die se net by samar in wedstriid, want it gie om de heale 
finale yn de Conference League fan Feyenoord tsjin 
Olympique Marseille. De fuotbalfanaat die it blykber 
goed, want se mocht dêrnei ek de finale AS Roma – 
Feyenoord dwaan.  

Baby Malone
Post Malone wurdt heit. It is it earste berntsje foar de 

26-jierrige sjonger en syn freondinne. Austin Richard 
Post, syn echte namme, seit út te sjen nei it folgjende 
haadstik yn syn libben. Hy hat neffens eigen sizzen 

noch nea sa lokkich west. Wa’t de mem fan it 
berntsje is, is net dúdlik. Post Malone hâldt 

syn priveelibben ek echt privee. Lokwinske 
Austin!

Op 3 juny ferskynde Post Malone’s oare ’baby’: syn nije 

album Twelve Carat Toothache. Mei features fan ûnder 

oaren Doja Cat, The Weeknd, The Kid LAROI en Fleet 

Foxes-frontman Robin Pecknold. 
!!
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Better bryk Frysk as gjin Frysk

Gek hin, datst dyn eigen memmetaal net doarst te praten! En 
blykber hawwe mear minsken dêr lêst fan. Want ûndersyk wiist 
út dat hieltyd minder minsken Frysk prate. Se fine it boersk 
of binne bang om flaters te meitsjen. Om dêr in stokje foar te 
stekken, is de kampanje Yung Frysk betocht.

Doel fan de kampanje is om it Frysk praten ûnder jongerein 
gewoan te meitsjen. Want it binne de jonge minsken dy’t de taal 
libjend hâlde moatte. Dêrby giet it net allinnich om it praten, 
mar ek om appen of it oansprekken fan ien op strjitte.

‘Ik praat Frysk hoe’t ik f*cking wol!’
Sa, dy komt binnen. In pittige slogan, mar hy pakt wol fuort 
de oandacht. Bisto ‘m al tsjinkommen? De slogan wie te sjen 
op posters en stickers dy’t bygelyks op bussen, skoallen en 
sportklups hongen. En fansels online, op Tiktok, Instagram en 
Snapchat. Der binne sels hoodies en T-shirts te krijen mei dy 
tekst derop. Mei de slogan wurdt sjen litten dat it okee is om 
Frysk te praten. Ek al makkest flaters. En strjittaal of streektaal 
dertrochhinne makket ek hielendal gjin fluit út. Want ik praat 
Frysk hoe’t ik f*cking wol! It jonge team fan Yung Frysk betocht 
noch mear Yung Frysk-uteringen, lykas ‘Op in skere fyts moatst 
it leare’ en ‘Come at me bûkemantsje!’ Ek dy slogans kinst oeral 
tsjinkomme.

Doe’t ik, de skriuwster fan 

dit artikel, nei de earste klasse 

fan de middelbere skoalle gie, 

krige ik in nije freondinne. Wy 

praten Nederlânsk mei-inoar. In 

pear wiken letter, doe’t ik har mei 

har mem praten hearde, kaam 

ik derachter dat sy Frysk prate. 

Mar wy skeakelen net oer op 

it Frysk. Want dat wie nei 

al dy tiid awkward.

Tekst: G
jaldau Sijtsm

a

Yung FryskYung Frysk

Rapper Faske
It team wist boppedat in artyst te strikken foar de kampanje. 
Sjonger Faske fan Sint-Jabik, dy’t lanlik sukses hat, skreau in 
ferske mei in Fryske titel: Underweis nei dy. Foar 
wa’t de fideoclip sjocht en tinkt: ‘Huh, yn 
de iepening stiet Underweis nei dei. Dat 
kloppet net!’ Dêr hasto gelyk oan. 
Mar sa’t Yung Frysk seit: Frysk 
prate en skriuwe mei in pear 
flaterkes is okee!

Yung Frysk wol sjen litte 
dat it Frysk op meardere 
manieren goed is. Alles mei 
der wêze. Better bryk Frysk 
as gjin Frysk, is it devys. Mar, 
op de lange termyn, moat it 
fansels goed oanleard wurde. 

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

Wy binne jong en Frysk en moatte 
no wat kwyt. Ek wy ha leafde foar 

de taal. Ek wy wolle ‘m behâlde. Mar 
dan wol op ús eigen wize. 

It is tiid om te dielen wat it Frysk 
foar ús betekent. It is ús taal. Wy 

binne Yung Frysk. Dochst mei?
Twifelfriezen
Layla (22) docht de oplieding Online Contentcreator 
en tocht mei oer Yung Frysk. ‘It is foar jongeren dy’t 
Frysk prate, mar by wa’t de taal ferwetteret. Wy wolle 
de twivelfriezen oerhelje om de taal praten te bliuwen,’ 
fertelt Layla. ‘Want it Frysk is leuk en belangryk.’

‘Wy besykje mei Yung Frysk de rântsjes op te sykjen, 
want dêrmei makkest jongeren nijs gjir rich.’ Der komt 

in ferfolch op de kampanje. ‘Mooglik geane wy dan 
nei skoallen en festivals ta om de doelgroep te 

moetsjen. Dat koe yn koroanatiid net.’ Ek wol 
it team sjen litte hoe’tst it Frysk ynsette kinst 
op it wurk. ‘Wy wolle foarbylden sjen litte fan 
minsken dy’t it Frysk al profesjoneel brûke.’



Eilânskoalle
Beiden fiele se harren bot thús op Flylân. ‘Als kinderen groeien 
we hier heel vrij op. We spelen iedere avond buiten en in de 
zomer zijn we lekker op het strand,’ fertelt Belle. Op Flylân wenje 
sa’n 2.200 minsken. Op eilânskoalle De Jutter sitte sa’n 70 bern 
op de basisskoalle en 22 learlingen op de middelbere skoalle. 
‘Onze schoolklassen zijn heel klein en zijn zelfs samengevoegd,’ 
leit Jeffrey út. Sels sit hy yn groep 8 mei bern fan groep 6 en 7. 
Belle sit yn de earste klasse. ‘Mijn klas heeft acht kinderen, in 
de tweede klas zitten maar twee leerlingen. Het lijkt me daarom 
ook wel heel leuk om aan wal naar de middelbare school te gaan.’

Plestik sop
Wenje op in eilân is spesjaal: it is lyts en do hast altyd seewetter 
om dy hinne. Do kinst net samar nei de wâl. In oare útdaging is 
de rotsoai dy’t oanspielt. ‘Plastic soep noemen ze dat, zwerfafval 
van mensen,’ fertelt Belle. ‘Maar ook troep van grote schepen 
of bedrijven,’ follet Jeffrey oan, dy’t sels letter kapitein op in 
grut skip wurde wol. Net allinnich yn Nederlân spielt dat oan. 
‘Ook op IJsland kampen ze met dit probleem,’ fertelle Belle en 
Jeffrey, dy’t yn it Ingelsk prate moasten mei de bern út Yslân. ‘Als 
opdracht moesten we zelf ook aangespoelde spullen verzamelen. 
Treasure hunting heet dat in het Engels. Op Vlieland noemen 
wij dat schatzoeken ook wel jutten.’

Spitigernôch binne it meastentiids gjin skatten. ‘Plastic soep is 
vooral troep, zoals plastic tassen, zakjes, bekers, dopjes, maar 
ook blikjes, touw, schoenen, kleding, speelgoed en ga zo maar 
door. Al die spullen vervuilen de natuur, maar ook dieren in zee 

of op land kunnen verstrikt raken in rotzooi, bijvoorbeeld door 
kapotte visnetten. Soms stikken dieren zelfs in afval en gaan ze 
dood. Dat is verschrikkelijk.’

Offalstasjons
De skoalbern út Nederlân en Yslân moasten yn de projektwike 
dêrom ek oplossingen betinke om it plestik sop tsjin te 
gean. ‘Onze groep heeft bedacht dat er een grote container 
onderdeks moet zijn waar schepen rondslingerende spullen 
kunnen bewaren,’ fertelt Belle. ‘Ons voorstel was dat er meer 
afvalstations en recyclepunten komen om troep in te leveren,’ 
seit Jeffrey.

De ideeën fan de bern binne sammele troch ûndersikers fan in 
universiteit út Spanje. ‘Zij nemen de plannen en oplossingen van 
eilandkinderen heel serieus. Ze willen onze voorstellen zelfs 
indienen bij het Europees Parlement in Brussel. Dat voelt heel 
bijzonder,’ fynt Belle.

De reis nei Yslân hat in soad yndruk op Belle en Jeffrey makke. 
‘Deze reis vergeten we niet snel weer. Het was geweldig om in een 
vliegtuig te zitten en het eindfeest met onze IJslandse vrienden 
en vriendinnen was heel gezellig. We hebben heel veel lol gehad!’ 
Hooplik komme de skoalbern út Yslân yn 2023 nei Flylân ta. 

En hoe komt it mei it plestikprobleem? ‘Er moet natuurlijk 
vooral iets aan het gedrag van de mens veranderen. Als zij geen 
rotzooi laten slingeren, dan hoeven wij ook geen oplossingen te 
bedenken hoe we die plastic soep moeten opruimen.’
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‘We gingen op bezoek bij kinderen uit Hrísey, een eilandje 
met zo’n 120 inwoners in de fjorden fan IJsland,’ fertelt Belle. 
‘Je hebt toch veel gemeen, omdat je op een eiland opgroeit,’ 
leit Jeffrey út. Belle en Jeffrey diene mei oan in Europeesk 
lesprojekt, spesjaal foar skoalbern fan eilannen yn Nederlân, 
Yslân, Grikelân, Spanje en Skotlân. 

De 13-jierrige Belle Speelman (klasse 1) en de 11-jierrige Jeffrey 
Postma (groep 8) fan eilânskoalle De Jutter wenje al hast harren 
hiele libben op Flylân. ‘Mijn ouders verhuisden naar Vlieland 
toen ik één was. Ze kwamen altijd al graag op dit waddeneiland 
en uiteindelijk zijn we hier naartoe verhuisd.’ Jeffrey wennet op 
Flylân sûnt er oardel jier âld is. ‘Mijn moeder is een Vlielandse 
en zij wilde graag terug naar het eiland.’

It wie ien grut aventoer 

foar Belle en Jeffrey. Se 

wenje op it waadeilân 

Flylân, mar reizgen yn maaie 

mei in groep learlingen en 

leararen nei Yslân. Dêr diene 

se mei oan in Europeeske 

projektwike oer plestik sop. 

‘We hebben veel geleerd van 

de IJslandse eilandkinderen, 

maar ook ontzettend veel 

lol gehad.’

Belle

Jeffrey
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Sêft en hurd en wyt en swart.
Lyts en grut en lang en koart.

Moai en raar en waarm en kâld.
Bliid en boas en jong en âld…

Dizze dingen snap ik wol.
Leech is leech en fol is fol.

Mar fan ús tegearre, ik hjir en do dêr,
krij ’k sûnt koart it hinne en wer.

Want is net, ûnderweis nei dy,
elke stap fierder, in stap tichter by?

En is net, as ik wer nei hûs ta moat,
in stap wer werom, eins in stap fierder 

fuort?

Jurjen van der Meer

underweis
underweis

Y
llustraasje: Lem

on ‘n Salt
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Soms hast yn alle haast dyn notysjes krekt 

net goed opskreaun. Ast mei potlead 

skriuwst, is in gom handich. Witst dat der 

ek elektroanyske ferzjes besteane? Dêrmei 

kinst dyn flaters folle presizer útgomje. En 

it papier giet net stikken, want do hoechst 

net te wriuwen. Pear batterijkes deryn en 

gomje mar. Ideaal!

Koadenammen

Tûk gomje

Bisto in echte filmfan en kensto 

hast alle films út ‘e holle? Dan is 

Moviedle krekt wat foar dy. Op 

dy webside krijst ien sekonde, ja 

echt íen sekonde, fan in film te 

sjen. Dan is it oan dy om te rie-

den hokker film it is. Moatst 

skerp wêze dus! Wat foar dy?

Nee, dit is gjin itenstrend. Bûtergiel is fan ‘t maitiid dé seizoenskleur. Hiel ljochtgiele jassen, jurken, skuon en tas-sen binne dit foarjier hielendal hip. Dus asto sin hast om de (bûter)blomkes bûten te setten, witst watfoar kleur datst hawwe moatst!

Bûter

Fûgelspotte sûnder datst nei 
bûten ta hoechst. Dat is it 
spultsje Wingspan. Gjin on-
line spul, mar gewoan lekker 
op in spulboerd. As spiler 
setst fûgels út yn dyn per-
soanlike natuergebiet. Troch 
fûgels mei-inoar gear wurkje 
te litten, kinst aaien, mear 
kaarten of iten sam melje. It 
is de bedoeling datst mear 
krijst as dyn tsjinspilers. 
Want wa’t de measte punten 
hat, wint!

Spanwiidte

Hâldsto wol fan spultsjes mei wat mystearje? 
Dan moatst it boerdspultsje Codenames ha. Twa 
‘geheime tsjinsten’ nimme it tsjininoar op. Der 
binne 25 spionnen en de spilers witte allinnich 
harren koadenammen. De teams geane de striid 
mei-inoar oan en besykje as earste kontakt te 
lizzen mei har spionnen. En moatst ek út ‘e buert 
bliuwe fan de hiermoardner. Klinkt spannend, 
net?

Moviedle



Spider-Man 20 jier
Spider-Man, wa ken him net? De superheld bestie yn maaie tweintich jier! Dat wol sizze yn de films. Want as 
stripfiguer bestiet it personaazje al sûnt 1962. Doe ferskynde de earste strip yn it blêd Amazing Fantasy. Eins 
is de superheld dus al 60 jier! Yn Nederlân hjitte it karakter yn de strips lange tiid Spinneman, ûndertusken 
wurdt de Ingelske namme oeral brûkt. De earste moderne Spider-Man film kaam yn 2002 yn de bioskoop en wie 
fuortendaliks in grut sukses. Sony Pictures Entertainment fierde it 20-jierrich jubileum mei in trailer, te finen op 
harren YouTube-kanaal. Watfoar oantinkens hasto oan Spider-Man? Hiest miskien in Spider-Man outfit? 

f-tersidef-terside

Hoe gau ferfangsto dyn telefoan?
Hoe gau wikselesto fan smartphone? Om de trije jier? Om de fiif jier? Troch smartphones fiif jier yn stee fan 
trije jier te brûken ferminderet de jierlikse C02-ympakt op de opwaarming fan de ierde mei 31%, sa blykt út 
in ûndersyk fan Fairphone. By in gebrûk fan sân jier daalt de útstjit sels 44% per jier. Dat is dan ek nochris 
mei twa batterijferfangingen. Want dat is it faak ast smartphones lang brûkst, de akku wurdt minder. Dus 
hoelang bisto fan doel om dyn telefoan te brûken?  

Mario Kart Tour yn Nederlân 
De mobile game Mario Kart Tour hie yn april en maaie in Nederlânsk parkoers. Spilers koene ûnder oaren troch 
Amsterdam en oer de Zaanse Schans ride. Mûnen, tulpen, trams en trekkers, it wie allegearre te sjen yn de 
game. Ek bekende Amsterdamske gebouwen wiene neimakke. Dêrneist koene spilers in nij personaazje frij-
spylje: Rosalina yn Volendamse dracht. Mario Kart Tour is in fergees spul foar iOS en Android. De bedoeling is 
om in race sa fluch mooglik út te riden troch yn de goede rjochting te swipen. 

Viaplay trend troch Formule 1
Viaplay docht it boppe ferwachting goed yn Nederlân. De streamingstsjinst, dy’t foaral bekend stiet as it nije 
thúshonk fan de Formule 1, krijt in soad kommentaar, mar dochs wurdt it in hiel soad ferkocht. Dy nije abonnees 
binne nei alle gedachten allegearre Formule 1 fans, want yn ús lân kinst de autosport allinne fia Viaplay sjen 
mei Nederlânsk kommentaar. It Skandinavyske bedriuw is fan plan om ek mei Nederlânske programma’s te 
kommen: ynkoarten komt der in dramareeks oer de moard op Marianne Vaatstra. 

Sels telefoan reparearje
iPhone stikken? Yn Amearika kinst it ding no sels reparearje. Klanten kinne fia Apple ûnderdielen en 
hantliedingen bestelle en ark foar it reparearjen hiere. iPhone-brûkers kinne sa de meast foarkommende 
reparaasjes sels útfiere. It giet dan foaral om reparaasjes oan it byldskerm, de batterij of de kamera. De 
service is oant no ta allinne beskikber foar de iPhone 12 en 13 en tredde generaasje SE. Apple is net it 
iennige bedriuw dat mei sa’n reparaasjeservice komt. Ek Samsung hat sa’n tsjinst oankundige. Dy moat fan 
’t simmer beskikber komme foar Amerikaanske klanten. Soesto it ek handich fine om dyn telefoan sels te 
reparearjen of giest leaver nei de winkel? 
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