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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
Fan in e-mailadres oant Snapchat en Netflix. 
Oeral brûke wy wachtwurden foar. Dêrom 
brûke de measte minsken leafst maklike 
wachtwurden. Feilich is dat fansels net. 
Hjirûnder de top 5 fan meast foarkom-
mende wachtwurden. Dan witst datst 
dy net brûke moatst ;) 

1. 123456
2. Qwerty
3. 123456789
4. Welkom
5. 12345 

Wachtwurden

Ha LinKk-lêzer!
Do sitst alwer in pear wiken op skoalle. Tinkst mei weemoed 
werom oan dy geweldige simmerfakânsje? Gjin noed: hjir is 
LinKk. It ljocht tusken al dy skoalboeken. LinKk is – mar dat 
hiest fêst al yn ’e gaten ;) – Frysktalich. Dit skoaljier lêsto 
dit tydskrift by it fak Frysk. Ik hoopje datst it leuk fine silst! 

It tema fan dizze LinKk is Minsken en Moetingen. Do moe-
test no ek in soad nije minsken, want sitst krekt op in nije 
skoalle. Hast al leuke persoanen kennen leard? Yn dizze 
LinKk komme wy ek yn ’e kunde mei alderhanne mins-
ken. Moetsje rapper Ronald Zijlstra of lês oer Evelien (15) 
en Judith (16) dy’t fan ’t simmer mei fearen op 
in tallship. Ferdjipje dy yn it ferhaal fan 
Tjalling, in boeresoan mei in miening 
oer it stikstofprobleem. En lear Pierke 
kennen, ús kampioen yn Fryske wurd-
grapkes (rjochtsûnder op de side 
hjirneist). 

Hoi!
Marrit de Schiffart

Spoken word, it is hartstikke hip. Kinsto it? In gedicht 
foardrage? Jou dy dan op foar FeRstival! FeRstival is de 
Fryske foardrachtswedstriid foar middelbere skoallen. De 
foarrondes binne op freedtemiddei 11 novimber yn Snits 
en op freedtemiddei 18 novimber yn Ljouwert en 

Drachten. De finale is op sneon 17 desimber yn Het 
Posthuis Theater op It Hearrenfean.

 
Om mei te dwaan kiest in gedicht út it boekje FeRsefariaasje. 
Dat boekje kinst krije fia dyn dosint Frysk of fia ferstival@
cedin.nl. Dêryn stiet ek hoe’tst dy opjaan kinst, dat moat foar 
23 oktober. Doch mei en wy sjogge dy on stage! 

Air Up: marketingtrúk
of echt handich?

@linkkmagazine /www.linkk.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

Hasto ’m ek? De Air Up? It is dé raazje fan dizze simmer. Ut 
dizze flesse drinkst gewoan wetter, mar priuwst in smaakje. 
Dat komt trochdat de makkers in ‘geurpod’ tafoege hawwe, 
mei bygelyks sinesappel-, kola- of perzikgeur. De geur giet 
troch dyn kiel nei it reuksintrum yn dyn noas en wurdt troch 
de harsens registrearre as smaak. Eins hâldst dysels dus foar 
de gek. Hartstikke handich, want sa drinkst makliker wetter 
en dat is fansels hiel sûn. En better foar it miljeu, want troch 
sa’n drinkflesse te brûken, fergriemst gjin plestik. Mar... de 
Air Up is net goedkeap. De flesse kostet 35 euro en dan 
moatst der nei elke 5 liter ek noch 
in nije pod yn dwaan. Dat 
tikket dus lekker oan. It 
bedriuw sette fol yn op 
marketing. Se brûkten 
influencers om harren 
ferhaal te fertellen en 
setten YouTube-
kampanjes út. Dat 
wurke, want no is de 
flesse dus in enoarme 
hit! 

Wat fynsto? In marketingtrúk 
of in echt goed produkt? Of beide? 

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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Boef, Nicky Minaj, Lil Kleine, 

Kanye West, Stromae, Jay Z. 

Do kenst dizze rappers fêst 

wol. Mar kenst ek in Fryske 

rapper? Net? Ek net sa nuver, 

want dêr binne der mar in 

pear fan. En de jongste is de 

22-jierrige Pieter Zijlstra 

út Koudum, better bekend 

ûnder syn artystenamme 

Sample Text. Hy lit ús Fryske 

taal lekker knetterje.

Tekst: N
ynke van der Zee, byld: H

arto Schillem
ans

Rappe beppe!’Rappe beppe!’
Sample Text lit Fryske taal knetterje

Oer watfoar saken rapsto?
‘Ik besykje om oer fan alles wat te meitsjen. Ik ha bygelyks in rap oer de Fryske 
taal skreaun. Dat de wurden dy’t wy as jongerein brûke hielendal net ‘geef’ binne. 
Mar ik ha ek in nûmer opnaam mei sjonger Piter Wilkens oer de Fryske identiteit. 
En mei myn maten fan de Súdwest Shankers ha wy koartlyn in drillrap makke.’

Foar wa is dy drillrap dan?
‘It is gewoan in grap hear, mar it is eins in reaksje op in oare Fryske rapgroep 
út Noardeast-Fryslân. Dy hiene sels in drillrap skreaun mei in klip derby en dat 
fûn ik machtich. Dat kinne wy ek, sei ik tsjin myn maten. En sa ha wy ús eigen 
drillrap betocht. Mei allegearre grapkes der yn. Yn al myn raps sitte grapkes. Ik 
wol minsken laitsje litte as se myn nûmers hearre.’

Yntusken is dyn earste album ek út. Fertel!
‘Kloppet. Yn july hie ik yn Neushoorn yn Ljouwert myn albumrelease. Dat wie 
super! Myn earste album hjit Gysbert. Dat is myn twadde namme, mar ek de 
namme fan ien fan de bekendste Friezen oait: Gysbert Japicx. Hy hat him yn de 
17de iuw hiel bot ynset foar de Fryske taal. Dat die er troch ferhalen en gedichten 
te skriuwen yn it Frysk. Ik bin der wis fan dat as Gysbert Japicx no libbe hie, dat 
er dan in Fryske rapper wurden wie.’

Wa binne dyn grutte foarbylden?
‘Ik fyn Kanye West in hiel goeie produsint. Mar ek Stromae út Frankryk is ien fan 
myn ynspiraasjeboarnen. En ik harkje in soad nei Sweedske rappers. Dat komt 
om’t ik in healjier yn Sweden wenne ha foar myn stúdzje. Dêr hearde ik in protte 
Sweedske rap. Hiel oars as ik wend wie, mar prachtich.’

En no silst al wer nei it bûtenlân ta!
‘Ja, de kommende twa jier wenje ik yn Parys foar myn oplieding. Frankryk is ek 
in in prachtich lân mei in eigen rapkultuer, dus wa wit hear ik hjir wer hiel oare 
muzykstilen dy’t ik sels brûke kin.’

Is it dan de kommende twa jier efkes 
stil mei Fryske raps?
‘Ik tink dat myn muzyk efkes op in leech pitsje komt te stean. Myn doel is ek net 
om der myn wurk fan te meitsjen. Ik fyn hiphop gewoan in poerbêst medium om 
te boartsjen mei taal. Sa kin ik myn leafde foar it Frysk kombinearje mei myn 
leafde foar muzyk. Mar kinst myn nûmers fansels altyd noch harkje op Spotify!’

Pieter 
Gysbert 
Zijlstra

wa
bisto?

Artystenamme : Sample TextLeeftiid : 22 jier
Wenplak : Koudum
Sels wat hearre? : Sykje op   Sample Text

Rappe yn it Frysk; 
hoe komst dêr sa by?
‘Yn 2018 brochten myn maten mei harren band 
Jammer in eigen album út. Dat fûn ik geweldich! 
En dus bin ik sels begûn mei it skriuwen fan 
hiphopnûmers. Ik produsearje myn beats sels op myn 
souderkeamer, mar krij faak help fan myn muzikale maat Sijmen 
út Reahûs. Earst skreau ik raps yn it Nederlânsk, mar al gau ek 
yn it Frysk. Der binne net sa folle Fryske rappers, dus dat like 
my krekt wat. Yn it Frysk binne in protte wurdgrapkes noch net 
makke. Dat jout my alle romte foar orizjinaliteit en kreativiteit.’

Is it Frysk in handige raptaal?
‘Jawol. Frysk is in hiel moaie taal om yn te sjongen, dat wist ik 
al wol. Mar kinst der ek hiel goed yn rappe. De Fryske twalûden 
lykas de ‘ie’’ en de ’ea’ binne perfekt om te brûken. It iennige 
neidiel is dat der noch gjin Frysk rymwurdeboek bestiet. Dus ik 
moat alles sels betinke. Mar dat makket it just ek ynteressant.’
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Tekst: M
arrit de Schiffart

Presintaasje 
‘Wij wonen in Harlingen en in 2014 en 2018 waren de tallships 
ook in onze stad. Toen zeiden mijn zus en ik al tegen elkaar 
dat wij ook als trainee mee wilden zodra we 15 waren,’ fertelt 
Evelien. De sussen sieten in wike oan board en sylden fan de 
Deenske stêd Esbjerg nei Harns, beide op in oar skip. Se learden 
silen, makken freonen foar it libben en ferbetteren harren 
Ingelsk. 
In mega-aventoer dat foar de beide fammen mei pech begûn. 
Judith: ‘De eerste avond waaide het superhard en daardoor 
werd ik zeeziek. Ik voelde me hondsberoerd en ben vroeg 
op bed gegaan. Gelukkig was de wind de volgende dag wat 
rustiger. Daarna voelde ik me als een vis in het water op het 
schip.’ Ek Evelien hie pech. Har skip moast op de earste dei 
rjochtsomkeard meitsje om’t ien fan de bemanningsleden 
útglide en nei it sikehûs moast. ‘Ik zat in mijn eerste shift toen 
dat gebeurde en kon direct halsoverkop de zeilen binnenhalen. 
Dan leer je meteen goed hoe dat moet.

Gjin mobyl
De fammen hiene amper berik oan board en hiene dus gjin 
kontakt mei it thúsfront. Evelien: ‘Thuis zagen ze via een 
speciale app dat mijn schip terug was gegaan, dus ze maakten 
zich wel een beetje zorgen. Gelukkig kon ik ze terug in Esbjerg 
berichten dat alles goed was.’ It skip fan Evelien koe dêrnei 
net mear meidwaan foar de winst. Mar allinne it silen wie ek 
al in hiele belibbing, stelt se. En dat is Judith mei har iens: 
‘Het waren lange dagen, ik zeilde vaak van zonsopkomst tot 
zonsondergang, maar het was ook supergezellig. We zaten met 
leeftijdsgenoten aan boord en werden heel hecht met elkaar. 
Het voelde als één grote familie. Bij het afscheid moest ik dan 
ook wel een traantje laten.’ 

Sinneûndergong
It aldermoaiste oan de reis? Evelien: ‘Dat ik tijdens een prachtige 
zonsondergang in de mast zat. Dat was echt magisch!’ Judith: 
‘Ja, daar al kletsend met elkaar van genieten is fantastisch! 

Ik zou ieder -
-een zo’n reis 
aanraden!’ Hie-
len dal fergees is 
dat net, want trai-
nees betelje €999,- 
om mei te gean. De 
suskes spar ren dat 
byelkoar troch famyl je-
leden, freonen en bedriu-
wen te freegjen om te 
sponsorjen. ‘Erg moeilijk was 
dat niet. De organisatie hielp 
ook mee door ideeën en tips aan 
te dragen.’ Undertusken genietsje se 
noch nei fan harren reis. ‘We hebben nog 
steeds contact met de andere trainees en als 
we onze ogen dicht doen, voelt het soms net of we 
nog op dat heerlijk schommelde zeilschip zitten!’ 

Farre op in tallship

‘Het was magisch!’
Witst it noch? Yn july wie Harns it 

dekôr fan de Tall Ships Races. In 

evenemint mei supergrutte skip-

pen: tallships. Judith (16) en 

Evelien (15) de Keijzer fearen 

in wike mei. ‘Dat zo’n groot 

schip doet wat jij wil, 

is bijna niet te 

bevatten!’

Ek meifarre?
Liket it dy ek wol wat, in wike meifarre op in tallship? Yn 2023 
binne de Tall Ships Races der wer. Dan komme de skippen net 
nei Harns, mar wol nei Den Helder. Om mei te dwaan kinst 
dy opjaan fia www.saildenhelder.nl/trainees. Op it momint 
fan de race moatst 15 jier of âlder wêze. Sylûnderfining is net 
nedich.

evelien

judith

Hoi, bisto ek yn in oare wrâld telâne kommen? Op 
dyn nije skoalle? Wêr’t net ien dy sjocht? Of wêr’t 
elk dy just oanstoarret? Miskien kinsto wol wat 
help brûke, wat ‘opkrikkers’ sis mar. Dêrom ha ik 
in gedicht fol opkrikkers skreaun, spesjaal foar 
brêgeklassers! It gedicht stiet op side 19. 

Puzelje no sels mei de wurden út it gedicht (knip se út) 
in gedicht yn elkoar. Betink ek dyn eigen ‘opkrikkers’. 
Klear? Lês it foar dysels lûdop. Klinkt it goed? Moai! 
Goed dien! Ferjitsto net in foto te meitsjen? Ik bin 
hiel benijd nei alle opkrikkersgedichten. Diel se op 
Instagram: @linkkmagazine #artyfak 
Sukses! Oant sjen yn Artytaal, wêr’t TAAL en KEUNST 
elkoar moetsje!
 

ArtytaalArtytaalArtytaalArtytaal

k n i p g e d i c h t



koart ferhaalkoart ferhaal

SIN OAN?
koart ferhaal

‘Ik ha der wol sin oan!’ Kees sit op de steger en beweecht syn brune fuotten troch it wetter fan it kanaal. Hy knypt 
de eagen heal ticht en sjocht nei de stêd dy’t fierderop yn de gleone simmerloft liket te dûnsjen. ‘Ja! Ik ha der wol sin 
oan!’ Hy lit him stadichoan achteroer sakje yn it sloppe gers, makket mei syn fuotten noch altiten lome bewegingen 
yn it koele wetter.

‘Doochsto wol?’ Dat is Jaap, dy’t deun neist Annet sit. As it in bytsje kin, sit Jaap it leafste ticht by Annet en noch 
leaver oan har. Hy folget mei de útstutsen wiisfinger fan de rjochterhân twa flinterkes dy’t boppe de blommen yn 
de barm achter ús fladderje. ‘Dit is ommers it paradys!’ Syn flinterpistoal rekket krekt eefkes de bleate 
búk fan Annet, dy’t opskrikt, mar te lui is om der wat fan te sizzen. Allinne de 
middelste finger fan har rjochterhân giet in tel omheech. ‘Poef!’ Jaap blaast 
de sabeare reek fan syn finger. ‘Rekke, allebeide!’ Jaap hat in frjemde 
foarstelling fan it paradys, tinkt my. De beide flinters fleane trouwens 
fleurich fierder oer de simmerblommen.

‘Paradys, zegt die gek! Als dit het paradys is, dan solliciteer ik direct 
naar de hel!’ Aleit wennet noch mar krekt in pear moanne by ús 
yn it doarp. Sy praat in protte, mar ik ha har noch net ien kear 
wat posityfs sizzen heard. ‘Kees heeft gelijk: alles beter dan… dan 
dit.’ Se makket in faach gebaar yn de romte. Ik leau net dat Kees it 
sa bedoeld hie mei syn opmerking fan niiskrekt; hy is de posityfste jonge 
dy’t ik ken. ‘It is in leave jonge’, seit ús mem geregeld, ‘fynsto dat ek net?’ Ik 
fyn dat wol, mar dat sil ik fansels noait sizze.

Der is net ien dy’t op Aleit har stikelichheden yngiet. It is ommers ek 
fierstente waarm om mekoar yn ’e bek te hingjen. Sy besiket sels ek net om 
it fjurke noch wat op te pookjen.
Heech boppe my glinsterje twa fleantugen. Se lykje flak byelkoar lâns te gean. 
Mar ik wit dat it sa net is, dêr soarget de ferkearstoer wol foar. As ik de eagen hast 
hielendal tichtknyp, trilje se troch de loft, elk in kant út.

‘Wat fynsto, Geke?’ Kees fansels. Dy sil noait ferjitte ús der allegearre by te belûken, dus my ek. ‘Geke fynt 
noait wat!’ Jaap sjocht stikem nei Annet oft dy dit grapke – want dat fynt er it – wol heard hat, mar se jout 
gjin azem, slacht sloom nei in foarby gûnzjende hommel. 
‘Kinst bêst wat fine, sûnder it altiten mar direkt yn it rûn te tetterjen! Kom op, Geke: wat fynsto?’

Ja, wat fyn ik? Ik fyn it … bêst dreech. “Betiizjend” soe beppe Geartsje sizze, want dy wol dat ik geef 
Frysk praat. Troch myn eachkierkes besjoch ik ús groepke: Kees, Jaap, Annet, Aleit. En dan Hilbrand 
en Fardou dy’t fierderop yn it kanaal swimme. Wy ha, Aleit útsein, sûnt groep 1 byelkoar sitten. 
Mear bern binne der hjir net fan ús leeftiid. Jaap syn paradys is mar in skytplakje oan it kanaal. 
Wy hawwe alles mei-elkoar dien en meimakke. Jaap dy’t yn groep 2 noch yn ’e broek pisse en no 
besiket er Annet te fersieren. Annet dy’t nei de kleutergroepen alle skoalhurdriderijen wûn, mar 
dy’t altiten legere sifers op taal hie as ik. Kees dy’t leaver thús op ’e trekker sit, mar der no dochs 
wol sin oan hat. Fardau en Hilbrand, broer en sus, dy’t fier bûten de buorren wenje, dy’t it leafste 
tegearre binne, mar dy’t noch noait fergetten ha om my moarns oan te heljen om nei skoalle ta. En 

Aleit fansels. Dy kaam dus folle letter en sy fynt alles yn it doarp stom. Mar tagelyk: se is net by ús wei te slaan.

‘Geke?’ Kees besiket it noch in kear. Ik moat wat sizze, mar ik wit net wat. Ik bin sa’n trut dy’t noait op ’e tiid de 
krekte wurden yn de goede folchoarder kriget. Ik wit se bêst, mar se wolle der altiten allegearre tagelyk út en dan 
stroffelje se fansels oer elkoar mei bergen ‘uh’s’ en ‘no ja’s’ der tuskenyn. In soadsje is ’t meastal, dat ik hâld my sa 
leaf wol stil. 
Skriuwe kin ik better. Folle better. Opstellen, ferhalen, gedichten. No ja, sis mar ferskes; gedichten is ek wer sa’n 
grut wurd. Ik lit se net ien lêze, fansels.

Wat fyn ik? Kees giet nei Aeres, Annet en Jaap – hoe soe’t ek oars? – tegearre nei it vwo. Hilbrand en Fardou ek, 
mar dan yn in oar plak. Aleit sil nei it gymnasium en ik nei de trijetalige havo. Ik bin ommers fan de talen, wiskunde 
wurdt in ramp. Fansels is it wol spannend: allegearre nije minsken, erfaringen, yndrukken. Us heit hat dat wol 
tûzen kear sein en neffens mem is it och sa goed foar myn ûntwikkeling. Mar fan nije wike moandei ôf komme 
Fardau en Hilbrand net mear alle moarnen oanfytsen. Ik hear Aleit har gekrimmenear net allegeduerigen. Kees 
ropt net mear: ‘De folgjende is foar ús, Gee!’ as ik by it skoalkeatsen wer in opslach ferbruid ha. En as it oait wat 
wurde sil mei Jaap en Annet: ik bin der net by!
En ynienen binne se der: dy ferrekte triennen. Ik hie it witte kinnen. Dat is by my altiten sa: as der tefolle wurden 
binne dy’t tagelyk nei bûten stroffelje wolle, dan begjin ik te janken.

Hilbrand en Fardou dy’t krekt werom swommen binne, klimme ferheard de wâl op. Jaap, dy’t de 
hân einliks stikemwei flak by dy fan Annet lein hie, komt oerein. Kees komt op ’e knibbels 

njonken my te sitten en slacht my de earm om it skouder. Annet krûpt my oan, sels Aleit 
makket nergens in rotopmerking oer. ‘Ik bin in stomme geit’, sis ik, teminsten, dat wol 

ik sizze, mar sels sa’n ienfâldige meidieling bliuwt hingjen yn snokken en snotterjen. 
Gelokkich: der is net ien dy’t wat seit, dy’t in stomme grap makket. Hiel eefkes 

sitte wy mei ús sânen stil ticht byelkoar. Hiel close yn de waarme sinne. Boppe 
de barm dûnsje de flinters. De beide fleantugen binne fuort. De lange wite 
strepen dy’t se achterlitten hawwe, driuwe hiel stadich út elkoar. En ynienen, 
mei al dy leave, fertroude gesichten om my hinne, hear ik it mysels sizzen. 

‘Ik ha in gedichtsje, … no ja, sis mar in uhh … soarte ferske foar ús makke!’ Ik 
wachtsje net ôf, spûkbenaud da’k oer fiif sekonden net mear doar.

As wy wy net mear binne,
 dan sil ik ús misse.

 Mar as wy allegearre
 oeral wêze sille letter,

 as dan de sinne skynt,
 swimme wy yn ús gedachten

 ien kear yn it jier
 mei-elkoar yn it kanaal!

Eefkes is it stil. Hiel lang eefkes. Dan springt Kees oerein, lûkt my oan de hân mei. ‘En dochs ha ik der wol sin oan! 
Wa’t it lêst yn it wetter springt, is in sneu suertsje!’ Sels de flinters boppe de berm skrikke as wy mei ús sânen 

tagelyk it kanaal yn batse.
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WedstriidsileWedstriidsile  
Jibbe ‘fljocht’ leafst oer wetter 

Snitswike 2022
By de Snitswike sjogge wy Jibbe tegearre mei syn bemanninglid 
Thijmen Kuitert yn de Flits-boat ‘Targa’ silen. ‘De Flits vond ik 
altijd een heel leuke boot, maar ik zeilde nooit echt vooraan in 
de wedstrijd,’ fertelt Jibbe. ‘Tijdens deze Sneekweek ging het 
boven verwachting goed. Ik was nu zelf stuurman en vooral tij-
dens het starten lagen we telkens goed. Waar de andere boten 
de kant bij het startschip kozen, lag ik vaak bij de pin. Het is 

sowieso verstandig om je eigen koers te varen, want als je de 
rest volgt, kun je nooit eerste worden.’ Yn totaal sylde Jibbe yn 
de Snitswike sân wedstriden. Nei it ôflûken fan syn minste re-
sultaat einige hy as tredde yn it klassemint fan de Flits A. ‘Dat 
had ik niet verwacht aan het begin van de week. Heel mooi!’

Oare boat
Eins sylt Jibbe net mear safolle yn de Flits, mar de Snitswike 
woe er net misse. ‘Ik had me ingeschreven voor de RS Feva, 
maar daarvoor waren te weinig deelnemers.’ Dat is wol de boat 
dêr’t Jibbe faak mei it wetter op giet. ‘De RS Feva is een hogere 
klasse dan de Flits, internationaler, iets serieuzer en spectac-
ulairder.’ It Wettersportbûn hat de RS Feva keazen ta foark-
arsboat. En de KWS, de feriening dêr’t Jibbe yn Snits by sylt, 
fynt it in hiel geskikte boat foar jongeren fan 13 oant 17 jier. 
Jibbe: ‘Ik train twee keer in de week. Op de woensdagavond en 
zondag de hele dag. Ook ’s winters als het koud is en met harde 
en zachte wind. Gewoon altijd!’ 

Wat makket dy RS Feva-boat sa leuk? ‘Dat komt door de gen-
naker, die zorgt ervoor dat je met harde wind over het water 
‘vliegt’.’ Huh? ‘Zo’n gennaker is een extra zeil van heel dun ma-
teriaal dat in een buis op de romp van de boot zit. Wanneer je 
voor de wind of bij halve wind zeilt, kun je die buis naar buiten 
trekken en dan heb je een extra zeil dat je keihard naar voren 
blaast!’ Jibbe hat al twa kear meidien oan in wrâldkampio-
enskip RS Feva. ‘Vorig jaar was dat in Duitsland en zeilde ik 
met een heel ervaren zeiler. Toen werden we 36e van de 186 
deelnemers. Dit jaar was het in Engeland en deed ik mee met 
iemand die nog iets minder ervaring had. Dat ging wel beter 
dan verwacht. We zeilden in de Silver Fleet, dus bij de middel-
ste 62 boten, en daarin werden we 45e.’ 

Jibbe wol graach better wurde en traint hurd. Sawol op it wet-
ter as yn ’e sportskoalle. ‘Maar of ik ooit de Olympische Spelen 
haal, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik vind het zeilen erg leuk, 
maar daarnaast is het ook heel gezellig. Op het water com-
petitie en daarna lachen, gieren, brullen met elkaar.’ Jibbe sit 
yn 4 havo fan csg Bogerman yn Snits. ‘Ik heb een sportstatus 
waardoor het makkelijker is om vrij te krijgen voor het zeilen. 
Maar ik wil mijn school ook goed doen, zodat ik later kan gaan 
studeren. Dus zeilen gaat niet voor alles.’ 

De kombinaasje fan sport en gesellichheid fynt Jibbe just sa 
moai oan silen. ‘Je moet wel veel uren op het water zijn om 
beter te worden.’ 

Liket it dy leuk om ek te silen? Sjoch op 

www.kws-sneek.nl. Dêr kinst dy oanmelde 

foar in opstapdei by de KWS. In eigen boat 

is net nedich, dy ha se by de feriening. !!
Jibbe wie sân jier doe’t hy foar it earst yn in Flits-boat stapte. De 
measte bern begjinne yn de ienmansboat Optimist om it silen 
te learen, mar foar Jibbe rûn it oars. ‘Ik werd meteen beman-
ningslid in de Flits, wel zo gezellig met z’n tweeën.’ It wie net sa 
frjemd dat Jibbe mei silen begûn, want syn âlden en sus Minke 
sile ek. ‘Mijn vader zeilde tijdens de Sneekweek in de Regenboog 
en mijn zus in de Schakel. Mijn moeder doet mee aan wedstrij-
den met onze Lemster aak.’ 

Jibbe van Berkum (15) út Koudum 

docht oan wedstriidsilen. Mei 

de wyn yn it hier ‘fleane’ oer it 

wetter. Dat fynt hy it moaist. 

‘Het geeft echt een kick als je 

zo snel over het water gaat!’
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korreksje
Beyoncé hat krekt in nij album útbrocht. Har fans 
binne út de skroeven, mar dochs binne der ek minsken 
minder bliid mei har nije muzyk. Sa fûnen guon harkers 
it mar neat dat Beyoncé it wurd ‘spaz’ brûkte, want 
dat fûnen se net respektfol nei minsken mei spasme. 
Beyoncé brûkte ek in stikje út in ferske fan sjongeres 
Kelis, dy’t dat net wurdearje koe. Beide nûmers binne 
yntusken oanpast. Wat fynsto, is it terjochte dat Queen 
B har muzyk oanpast nei krityk?

Nei de moanne! 
Wat bart der ast twa Nederlânske acts byinoar smytst 
dy’t no hielendal hot binne? Dan krijst in knaller 
fan in simmerhit! Sjongeres Maan en rapformaasje 
De Jeugd van Tegenwoordig bondelen de krêften en 
brochten it nûmer Naar de Maan út. It is de earste kear 
yn twaenheal jier dat De Jeugd muzyk útbringt, mar de 
trije manlju kennende, is it wer in hit. Naar de maan en 
ik kom nooit meer terug!

In suske
Romee Strijd kin dit jier opnij beskút mei rôze mûskes 
ite. It Nederlânske topmodel is nammentlik yn 
ferwachting fan in famke. It is de twadde poppe foar 
Romee en har freon Laurens. Romee makke it bliere 
nijs op har Instagram bekend. In suske foar Mint dus!

AmbassaDuar
Dua Lipa is net allinnich sjongeres, se mei harsels no ek 
ambassadeur fan Kosovo neame. Kosovo is it thúslân 
fan har heit en mem. De 26-jierrige artyst dielde 
op Instagram in foto mei presidint Vjosa Osmani. 
Dy neamt har in rolmodel foar famkes en froulju út 
Kosovo. Dua sels seit it in ear te finen om har lân op 
dizze manier fertsjintwurdigje te kinnen.

Lilk
Belgyske influencers binne lilk. Harren oerheid wol 
nammentlik dat sy harren adres online sette. It sit sa: 
influencers dy’t reklame meitsje foar merken, wurde 
tenei sjoen as ûndernimmers. En dat betsjut dat se 
ferplicht binne om harren ûndernimmingsnûmer, 
adres en e-mail op harren sosjale media te setten. Dêr 
binne de influencers it net mei iens, want sa kin elk dy’t 
dat wol harren thús opsykje! Dit ferhaal krijt grif noch 
in sturtsje!

Hûnedief achter 
tralies

Sjongeres Lady Gaga wie foarich jier yn shock 
doe’t twa fan har trije hûnen stellen waarden. 
Oerfallers skeaten har hûne-útlitter del en 
naaiden mei de bisten út. De hûnen wiene 
gelokkich al gau wer teplak en ek mei de 
útlitter kaam it goed. De dieven waarden ek 
oppakt. De rjochter hat no bepaald dat ien 
dêrfan fjouwer jier de sel yn moat. It barren 
gie Lady Gaga yn elk gefal net yn ’e kâlde klean 
sitten. Nei de ûntfiering loofde se 500.000 
dollar (489.125 euro) út foar de gouden tip. In 
pear dagen letter waarden de hûntsjes by de 
plysje brocht, troch de freondinne fan ien fan 
de dieven... 

Tekst: G
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Ien fan de lilke influencers is Acid. Begjin dit jier brocht 

hy foar de grap noch in eigen single út: Go Acid. Hy makke 

it nûmer mei Joost Klein, de bekende rapper en YouTuber 

dy’t grut waard yn Stiens. It waard in dikke hit. !!
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‘Ik ben geboren in Myanmar, een land 
in Zuidoost-Azië. Het grenst aan 

Bangladesh, India, China, Laos en 
Thailand,’ fertelt Kadey entû-

sjast. Hy ferhuze nei Nederlân 
doe’t er 2,5 jier âld wie. 

Guon minsken neame it lân 
Myanmar, oaren Birma. 
‘Myanmar is sinds de 
jaren tachtig de officiële 
naam. Daarvoor stond 
het bekend als Birma. 
Het behoorde tot 1947 bij 
het Verenigd Koninkrijk.’ 
Der wenje sa’n 55 miljoen 
minsken yn it lân, dêr’t 
it al hiel lang polityk hiel 
ûnrêstich is. 

Acht talen
Kadey sit yn de tredde klasse 

fan it gymnasium Beyers 
Naudé yn Ljouwert. In skoalle 

dêr’tst in soad talen learst: Frysk, 
Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk, Frânsk, 

Gryksk en Latyn. Mar yn it wykein leart 
Kadey der noch in taal by: syn memmetaal. 

‘Dat is het Birmees. Wij spreken de officiële 
landstaal van Myanmar, die door zo’n 32 miljoen 

mensen wordt gesproken.’ Dêrneist binne der yn it lân 
noch in soad oare etnyske groepen. ‘Die spreken allemaal 
hun eigen taal en zij gebruiken daarnaast het Birmees als 
algemene communicatietaal in het land.’

Eigen alfabet
Kadey hat dus kennis fan acht talen. ‘Het Birmees is wel 
echt heel anders dan de talen uit Europa. Het heeft een 
eigen alfabet, heel anders dan het Latijnse alfabet dat 

voor het Fries en Nederlands wordt gebruikt. En het is een 
taal die veel gebruikmaakt van beleefdheidsvormen om 
respect te tonen.’ Syn moaiste wurd is: မင်္ဂလာပါ 
(útspraak neffens Google Translate: maingalarpar). ‘Dit 
woord wordt vaak gebruikt als je iemand begroet.’

Les fan in mûnts
Kadey koe de Birmeeske taal altyd al prate en ferstean. 
‘Maar nu leer ik het ook lezen en schrijven.’ Op sneon-
tejûn folget hy online lessen oer de Birmeeske taal en 
kultuer. ‘Er doen jongeren van over de hele wereld aan 
mee, bijvoorbeeld uit Noorwegen, Zweden en Amerika. 
Ik vind de lessen heel interessant, want zo leer ik meer 
over mijn wortels.’ 

Hy krijt les fan in Birmeeske mûnts. ‘Deze monnik leert 
ons ook over het geloof. In Myanmar is het grootste 
gedeelte van de bevolking boeddist. Zelf bid ik ook tot 
Boeddha.’

Hy is bliid dat syn heit en mem de taal oan him troch-
jouwe, ek al praat hy de taal fierder net yn Fryslân. 
‘Soms zijn er ontmoetingen met andere oorspronkelijke 
inwoners van Myanmar die nu ook in Nederland wonen. 
Dat voelt toch altijd vertrouwd.’

Hy fynt it skande dat guon jongeren dy’t bûten Myanmar 
opgroeie, it Birmeesk net goed leare. ‘Het is een stuk 
van je identiteit en er gaat dan toch een stukje cultuur 
verloren. Ik ben trots op mijn Birmese taal, cultuur en 
geloof. Het is fijn dat ik het land en de inwoners beter 
begrijp als we voor korte tijd terug zijn in het land.’ 

Wat dat oanbelanget begrypt hy de Friezen ek goed. ‘Ik 
versta het Fries en kan het ook redelijk lezen. Spreken 
gaat me niet zo goed af, maar omdat ik zelf een andere 
taal spreek, begrijp ik goed waarom iemand liefde voelt 
voor zijn moedertaal. Ik wil het Birmees daarom later 
ook heel graag doorgeven aan mijn eigen kinderen.’

Tekst: Froukje Sijtsm
a, byld: Tryntsje N
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KadeyKadey  praatpraat  BirmeeskBirmeesk

Lear ek Birmeesk
Hoi! = မင်္ဂလာပါ။ = maingalarpar 
Hoe hjitsto? = သင့်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ခင်ဗျာ။ = sang narmaibhaallohkawlell hkainbyaar
Wêr komsto wei? = သင်ဘယ်က လာတာလဲခင်ဗျာ။ = sain bhaalk lar tarlell hkainbyaar
Hokker talen praatsto? = ဘယ်ဘာသာစကားတွေကို သင်ပြောတတ်သလဲခင်ဗျာ။ = 
bhaal bharsarhcakarrtwayko sain pyawwtaat salell hkainbyaar

taal fan myn herttaal fan myn hert

It grutste 

part fan syn 

libben wennet Kadey 

Swe (14) út Harns yn 

Nederlân, mar hy waard 

berne yn Myanmar. Of 

Birma, sa’t guon it lân 

ek wol neame. Thús 

mei syn heit en 

mem praat er 

Birmeesk.

taal fan myn herttaal fan myn hert
‘Blij dat ik het kan, ook al gebruik ik het niet vaak’



krije. En dat sy harren wize fan wurkjen 
oanpasse moatte, of sels mei harren 
bedriuw ophâlde moatte.’

Hoe soe it dan moatte, neffens dy?
‘Wy moatte better sjen nei wêr’t de stikstof 

weikomt. Miskien is it net goed ûndersocht.’

Wêr hasto dyn ynformaasje wei?
‘Fan sosjale media, benammen Instagram. Mar soms wit ik ek 

net wat ik leauwe moat.
Wy prate der net oer op skoalle. Soms thús in bytsje, oan 
’e itenstafel. Mar it is net in grut ding, want by ús thús 

wol net ien fan ’e bern boer wurde. De situaasje yn ’e lânbou 
bepaalt ús takomst net. 
Ik fuotbalje by SC Hearrenfean. Myn ambysje is om yn it earste 
te kommen en prof te wurden!’

Kensto ien dy’t it net iens is mei de aksjes? Ien dy’t 
wol fynt dat de lânbou yngripend feroarje moat?

Nee. Elkenien dy’t ik ken, stiet fjouwerkant achter de aksjes en 
achter de boeren. Dêrby, elkenien wit hoe’t ik deroer tink, dus 
ik hoech noait wat út te lizzen. Dêrtroch praat ik der ek net 
mei elkenien oer.

Hoe sjochsto de takomst fan ’e lânbou?
‘Ik tink dat der yn Nederlân stadichoan minder boeren komme 
sille. Miskien moatte wy mear iten út it bûtenlân helje.’

Wêrom wolsto gjin boer wurde?
‘Ik wie froeger gek op kij. Ik wie faak mei ús heit yn ’e stâl of 
yn it lân te finen. Dat feroare doe’t ik sân wie. Miskien troch 
fuotbal. Dêrtroch kaam ik yn in oare wrâld. Op in pleats moatst 
alle dagen hurd wurkje. En de dagen sjogge der faak itselde út. 
Us heit hie it graach wollen, dat ik de pleats oernimme soe. 
Mar hy ferwachtet it net. Ik fiel gjin druk. Hy wol dat ik wat 
doch dat by my past. En dat is fuotbal!’
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‘Elkenien dy’t ik ken, stiet achter de aksjes’

Boeresoan Tjalling en it stikstofprobleem Boeresoan Tjalling en it stikstofprobleem 
Tekst en byld: Janna van der M

eer

Wêrom binne de boeren sa lilk? It Ryk wol de lânbou yn 
Nederlân feroarje. Dêrfoar is in fermindering fan fee nedich. 
By natoergebieten sille sels stâlen ticht moatte. Teminsten, 
as de plannen fan ’e regearing trochgeane...

Tjalling is fyftjin en docht takom jier vmbo t-eksamen oan it 
Bornego College, op De Jouwer. Hy wennet tusken de greiden 
en oan It Deel. Dat is in kanaal dat rint fan Ljouwert nei It 
Hearrenfean. Syn wenplak heart by it doarp Vegelinsoard.
Thús hawwe se net allinnich in pleats mei kij, mar ek in 
pontsje. Dat bringt minsken fan de iene kant fan It Deel nei 
de oare. Se hawwe ek in ‘teekeamer’. De minsken dy’t troch 
Tjalling syn heit of mem oerbrocht wurde, wolle faak ek wat 
drinke en wat lekkers ite. Sa fertsjinje de Van Keimpemas 
wat ekstra jild.

Eartiids holp Tjalling gauris op ’e pleats, mar no net in soad 
mear. Hy is gek op fuotbal en docht dat folle leaver. Mar hy 
is fansels boeresoan en it stikstofprobleem lit him net kâld. 

Hasto meidien oan de 
boere kampanjes?
‘Nee, net ienfan ús fa-
mylje. Ik fiel my belut-
sen, mar bin net aktyf. 
Op ús terras hinget wol 
in spandoek mei: ‘Grutsk 
op ’e boer’, want dat binne wy 
en dat meie de minsken witte. Mar wy 
krije dêr net folle kommentaar op. 
Net dat ik wit teminsten.’

Wat tinksto 
dat it stikstofprobleem is?
‘Dat boeren de skuld krije fan it feit dat der safolle stikstof 
yn ’e loft sit. Tefolle stikstof soe skealik wêze foar de natuer. 
Mar ik tink dat net allinne boeren ferantwurdlik binne foar 
stikstofútstjit. It wurdt ek feroarsake troch bygelyks auto’s 
en fleantugen. It is net earlik dat allinne de boeren de skuld 

Se wiene dagenlang yn it nijs: de boerekampanjes tsjin 

de stikstofplannen fan it Ryk. Op ’e sneldyk rieden 

trekkers. Supermerkfoarrieden waarden blokkearre. 

‘Sûnder boeren gjin iten’, sa klonk harren rop om 

aksje. It binne dus spannende tiden foar de 

boeren. Wy fregen boeresoan Tjalling van 

Keimpema wat hy derfan fynt.
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Foar de nijkommers, rûnsjokkers,
prúlsippers en rêchkrommers

hat ús skoalle, behalve rêst en reinens
regelmjittich rêchbonken, achteroerleuners,

ûntjouwings-krêm yn alle kleuren en
sterke skouder-rjochthâlders.

Mûlshoeken-opkroltangen fynsto fuortdaliks
by it deryn kommen direkt neist de doar
wêr’t ek de selsbyld-opkrikkers hingje.

Alles fansels fergees en op foarried
en te brûken salang as nedich.

Kate Schlingemann

Opkrikkers 
(net allinne) foar brêgeklassers

Y
llustraasje: Lem

on ‘n Salt
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Bisto hielendal gek op it spultsje Uno mar 

hast it al wat te faak spile? Besykje dan ris 

Uno Flip. By dy ferzje spilest mei kaarten 

mei twa kanten. Oan de iene kant de 

normale Uno, oan de oare kant de flip-

kaarten. De spiler mei de flipkaart mei 

bepale wannear’t der mei de ljochte en 

donkere kant spile wurdt. En de straffen 

binne ek swierder by de flip-kaarten. Bisto 

klear foar de útdaging?

Uno Flip!

Hat dyn heit of mem thús noch 

in klapmobyltsje lizzen? Grutte 

kâns dat dêr in kleurich koardsje 

oan hinget. Dy wiene eartiids 

hielendal hip. En dat binne se no 

wer, sa’tst fêst al sjoen hast. It 

koardsje mei kralen oan de 

mobyl is net mear fuort te tin-

ken. Kinst him om dyn hân of 

nekke hingje en rekkest ’m nea 

kwyt. Hasto der ek ien?

Asto fan in soad franjes hâldst, is dizze trend it miskien net foar dy. It simpele oversized oerhimd is nammentlik ien fan de trends fan takom seizoen. Kinst it ticht drage, boppe in broek. Of iepen mei in topke of shirt derûnder. En ast in lekker oversized model hast, makkest 
der in jurk fan. Kinst der 
alle kanten mei op, sa’n 
blûze. Ek foar jonges!

PS Miskien hat jim 
heit of mem noch ien 
yn ’e kast te lizzen? 
Handich en duor-
sum!

Boesgroen

Se sizze dat it aaien fan bis-
ten stress tsjingiet. Mar net 
elkenien hat in húsdier. Dan 
binne dizze silikoanen 
katsjes ideaal. Ast spanning 
hast of gewoan wat ôflieding 
sikest, kinst dizze bistkes yn 
’e hân hâlde, knipe of útrek-
ke. Mar krekt wêr’tsto rês-
tich fan wurdst. Ek nochris 
goed foar de spieren.
Handich! 

Stress fuortknipe

Sjochst op skoallen hieltyd mear laptops en 
tablets. Mar notysjes op papier sille nea ferdwine. 
Wolst dyn old school skrift in upgrade jaan? Dan 
kinst foar in magnetysk eksimplaar gean. Skriuw 
op watst wolst, helje de bledsiden derút en plak 
se der op in oar plak wer tusken. Ideaal!

Kleurich koardsje

Magnetyske notysjes



Minecraft film
Noch in healjier en dan is it safier: de earste Minecraft-film komt út. De film giet oer in famke dat de Overworld 
rêde moat fan de kwea-aardige Enderdraak. Dat docht se net allinne mar mei in groep frjemde avonturiers. Jason 
Momoa spilet de haadrol. Kinst him kenne fan de films Aquaman, Dune en Batman vs. Superman. Minecraft is in 
superpopulêre game dy’t sûnt 2011 bestiet. Wrâldwiid waard de game sa’n 250 miljoen kear ferkocht en foarich 
jier wiene der noch 140 miljoen aktive spilers. 

f-tersidef-terside

Litsto dyn heit of mem meisjen op Snap?
Snapchat krijt yn oktober wat nijs. Dan sit der yn de app in funksje foar famyljes. It hjit ‘Family Centre’. Dyn 
heit en mem kinne sa meisjen yn de app. Se kinne net berjochten lêze of foto’s besjen, mar wol de freonelist 
besjen. Ek is te sjen nei wa’t berjochten stjoerd wurde. Heiten of memmen kinne ek in melding meitsje as se 
wat sjogge dat se net fertrouwe. Alden kinne allinne meisjen as bern dêr tastimming foar jouwe. Dêrfoar moat 
dyn heit of mem dy binnen de app útnûgje foar Family Centre. Pas asto dy útnûging akseptearrest, krije dyn 
âlden ynsjoch yn dyn freonelist en kontaktpersoanen. Sûnder dyn tastimming spionearje is der dus net by!

Goed om te witten: nije funksjes WhatsApp 
Hasto it wolris? Datst in ferkeard berjocht yn WhatsApp setten hast? Gelokkich kinst sa’n berjocht wer 
fuortsmite. Oant no ta moast dat binnen in oere, mar ynkoarten kin it twa dagen lang, handich! Dêrneist 
feroaret WhatsApp ek dingen op it mêd (gebied) fan privacy. Sa silst aanst gjin screenshots mear meitsje kinne 
fan foto’s wêrfan’t de stjoerder ynsteld hat dat se ien kear besjoen wurde meie. Dy mooglikheid, ‘eenmalige 
weergave’, waard ferline jier oan WhatsApp taheakke, mar hie net folle om ’e hakken, want elk koe in screenshot 
meitsje en de foto sa dochs noch opslaan (en ferspriede!). Dat kin no dus net mear. In goede maatregel, ek as 
wapen tsjin sexting en sjantaazje… 

Robot poetst tosken, wat foar dy?
Fynsto it ferfelend om twa kear deis dyn tosken te poetsen? Dan ha wy goed nijs foar dy. Yn de takomst dogge 
robots it miskien wol foar dy. Wittenskippers fan in Amerikaanske universiteit hawwe in ûndersyk dien mei 
toskpoetsende nanorobots. Dat binne superlytse robots. Dy kinne net allinne toskpoetse mar ek flosse en in 
stof achterlitte dy’t ferkearde baktearjen fuorthellet. 

Frouljuskompetysjes yn FIFA
Yn FIFA 23 kinst foar it earst ek frouljuskompetysjes spylje. Sûnt 2015 sitte der al frouljusteams yn de 
game; koest mei in pear ynternasjonale teams online wedstriden en toernoaien spylje. No kinst dus ek 
echt in folsleine kompetysje spylje. It giet om de Britske FA Women’s Super League en de Frânske Division 
1 Féminine. Letter moatte ek oare kompetysjes oan de game taheakke wurde. It soe leuk wêze as dat de 
Nederlânske Eredivisie Vrouwen wêze soe! 
It WK Frouljusfuotbal dat takom jier yn Australië en Nij Seelân spile wurde sil, sit ek yn FIFA 23. Dat jildt 
ek foar it WK yn Qatar foar manlju. 
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