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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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top10top10
Hoewol’t de populariteit fan nijere platfoarms 
lykas TikTok en Snapchat hurd tanimt, 
sjocht de top 5 fan populêrste sosjale 
media der al jierren itselde út. Dit is de 
top 10. 

1. WhatsApp
2. Facebook
3. YouTube
4. Instagram
5. TikTok
6. LinkedIn
7. Pinterest
8. Twitter
9. Snapchat
10. Tumbler

Hoi!
Op dit stuit is it WK Fuotbal yn Katar. Foar it earst sûnt 
jierren sit der wer ris in Fries yn de seleksje. Andries Nop-
pert, de keeper fan SC Heerenveen. Mear oer him lêst op 
side 4. Gewoanwei komme bedriuwen as ING, Albert Heijn 
en KPN om in grut fuotbaltoernoai hinne mei grutte rekla-
mekampanjes. Dat is no ek sa, mar se binne wol foarsichti-
ger. Yn Katar wurdt net goed omgien mei minskerjochten. Sa 
waarden de bouwers fan de nije stadions aaklik behannele. 
Dêr wolle bedriuwen net mei assosjearre wurde en dus binne 
se foarsichtich yn harren kommunikaasje. 

Kommunikaasje, it wurd is fallen. Dat is it tema fan dizze 
LinKk. En kommunisearje, dat docht Rowan Veltman 
graach. Hy stie koartlyn yn de heale finale fan Holland’s 
Got Talent. Reden genôch foar in ynterview. Rowan 
hat ek noch in boadskip, dus sjoch gau op side 14! 
Witsto wat FOMO is? FOMO stiet foar Fear Of 
Missing Out, de eangst om wat te missen. Se 
sizze dat jongeren dêr hieltyd faker lêst fan 
hawwe. Hasto FOMO? Dat lêst op side 16. 

Enjoy!
Marrit de Schiffart

Hasto se al sjoen? De ôfleveringen fan Buurman 
en Buurman yn it Frysk? Se binne in dikke hit! 
De filmkes binne presys gelyk, mar de 
buormannen prate no Frysk. Se hite ek net 
Buurman en Buurman, mar Gurbe en Piebe. It 

idee kaam fan Emiel Stoffers fan de De Hûnekop 
en is mei mooglik makke troch de ynwenners fan 

Fryslân dy’t harren stim útbrocht hawwe op Stim 
fan Fryslân. Der steane fiif 

ôfleveringen online. A je to! 

Mei it wat sachter?!

@linkkmagazine /www.linkk.frl

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

Hasto dyn koptelefoan altyd op it alderlûdst? Oei! Dat is 
net goed foar dyn earen. Yn Nederlân hawwe hast twa 
miljoen minsken lêst fan earsûzen, oftewol tinnitus. Dat 
binne ferfelende lûden dy’t allinne sy hearre. It kin 
ûntstean troch te lûde muzyk op earkes en it giet noait 
wer fuort. Ut ûndersyk docht bliken dat hast 15% fan ’e 
bern tusken 9 en 11 jier al begjinnende gehoarskea hat. 
Deskundigen wolle dat de polityk der wat oan docht. 
Oplossingen soene gehoartesten op skoallen wêze kinne 
of in lûdslimyt by konserten. 

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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Gurbe en Piebe - Afl 01 Sinneklep
Gurbe en Piebe wolle skake, mar krije lêst fan de sinne. 
Mar dat wurdt fansels wer handich oplost troch de 
fleurichste beunhazzen fan Fryslân!
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Kensto ’m wol? De tower fan 

De Jouwer? Mei syn lingte 

fan mear as twa meter is 

keeper Andries Noppert hast 

net te missen. Op dit stuit 

sit de Fryske doelman fan 

SC Heerenveen mei Oranje 

yn Katar foar it WK fuotbal. 

Heech tiid om wat better 

yn ’e kunde te kommen mei 

dizze beamlange balkearder. 

Tekst: N
ynke van der Zee, byld: sc H

eerenveen

BEAMLANGE BALKEARDERBEAMLANGE BALKEARDER
Andries Noppert yn Katar

Wa is de bêste Fries ea yn Oranje? 
De bêste Fries ea yn Oranje is - hoe soe it ek oars - ús 

eigen Abe Lenstra. Yn 1940 makke Abe syn debút tsjin 
Lúksemboarch en skoarde fuortendaliks syn allerearste 
Oranje-goal. Al mei al mocht er it shirt mei de Nederlânske 
liuw mar leafst 47 kear oanlûke en wie er goed foar 33 
doelpunten. 

Andries stie fuort de earste wedstriid ûnder 
de latte. Wêrom wie dat ferrassend?
Dy kâns waard troch de echte fuotbalkenners net sa 
heech ynskat. Remko Pasveer wie de grutte favoryt foar 
in basisplak. Mei syn lingte makket Andries ek noch kâns 
om as ‘penaltykiller’ ynset te wurden troch bûnscoach 
Louis van Gaal. Dat die Van Gaal ek alris yn 2014. 

Wat barde der doe krekt? 
Op 5 juny 2014 naam Oranje it yn de kwartfinale fan 
it WK op tsjin Costa Rica. De wedstriid einige yn in 

teloarstellend 0-0 lykspul. En dus moasten der penaltys 
oan te pas komme. Van Gaal wiksele doelman Jasper 
Cillessen foar keeper Tim Krul. In gouden wiksel, sa die 
bliken. Krul hold yn in bloedspannende penaltyrige de 
beslissende strafskop tsjin en besoarge Oranje mei syn 
rêding in plakje yn de heale finale. 

Slagget dat acht jier letter wer?
Mocht it op strafskoppen oankomme, dan soe de 
skiednis him acht jier letter wolris werhelje kinne. Wy 
hoopje it foar de tower fan De Jouwer! 

Andries
Noppert

wa
bisto?

Namme : Andries NoppertLeeftyd : 28 jier
Wenplak : Marum
Lingte : 2,03 meter
Berop :  keeper
Bynamme :  de tower fan   De Jouwer

Wa is Andries Noppert?
Andries Noppert is de keeper fan SC 
Heerenveen. Sûnt dit seizoen stiet er ûnder 
de latte yn it Abe Lenstrastadion. In stadion 
dat Andries ken as syn broeksbûse. Hy 
folge nammentlik ek de jeugdoplieding by 
SC Heerenveen. Doe’t er alve jier âld wie, 
ferruile Andries syn keepers-tenu fan SC 
Joure foar it blau-wyt pompeblêdeshirt fan 
SC Heerenveen.  

Wêr komt de bynamme 
‘de tower fan De Jouwer’ wei? 
Andries komt fan De Jouwer en is mear as 2 
meter lang: 2 meter en 3 sintimeter om krekt 
te wêzen. En dus hie de parse syn bynamme rap 
betocht: de tower (toer, red.) fan De Jouwer. Mei 
troch syn lingte is Andries in goeie balkearder. 
Hy is de langste doelman yn de earedivyzje. Op 
it twadde plak stiet keeper Kjell Scherpen fan 
Vitesse mei 2,02 meter. En it tredde plak is ek 
foar in Fries. Keeper Jan de Boer út Snits, dy’t 
yn de seleksje fan FC Groningen sit. Jan bliuwt 
krekt ûnder de 2 meter stykjen mei syn 1,99 
meter.  

Is Andries fanwege syn lingte 
selektearre foar Oranje? 

Lingte is fansels handich foar in keeper. Mar 
it seit net alles. Bûnscoach Louis van Gaal 

naam ek noch twa shorties mei nei Katar. 
Kollega-keepers Justin Bijlow en Remko 
Pasveer binne beide ‘mar’ 1,88 meter.  

Is Andries de earste Fries dy’t 
foar Oranje yn aksje komt? 
Nee. It tafal wol dat de lêste Fries dy’t 
oproppen waard foar it Nederlânsk alvetal 

ék in keeper wie. En noch tafalliger: ek 
dizze keeper kaam fan De Jouwer. Doelman 

Jelle ten Rouwelaar krige in plakje yn Oranje 
yn 2011, mar waard troch trainer Bert van 

Marwijk yn gjin inkele wedstriid ûnder de latte 
setten. 
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De ien hat it drok mei it fuotbaljen, de oar 

is gek op tekenjen. Elk syn eigen hobby. Dy 

fan Sjoerd de Vries (14) fan De Westereen 

is radio meitsje. Sjoerd is der sa gek op 

dat er, tegearre mei maat Jens, in 

eigen piratestjoerder hat én in 

piratefeest organisearre.

Wolkom by #Artytaal3
Keunstners boartsje mei kommunikaasje.
Keunstwurken kinne ek kommunisearje mei dy.
Sjoch mar nei it wurk fan Roy Lichtenstein.
Hy brûkt parten út strips.
Der is ek in skilderij fan Isaac Israël dat 
‘luistervinken’ hjit. Wat soe dat famke hearre?
Of wat sizze de koppen fan de fontein yn Ljouwert?

Kreëarje sels kommunikaasjekeunst. Krekt as Lichtenstein
in útfergrutte striptekening (middelste plaatsje).
Dêrfoar moatst earst lústerfinkje. Besykje in Frysk petear
op te fangen fan ien dy’t bellet, of út in ynterview op
Omrop Fryslân. Lit net fernimme datst ôfharkest; 
dan hâldt elkenien op te praten. Unthâld watsto hearst. 
Kies in part fan it gesprek, sadat nimmen it echte petear werkenne sil. 
Set dyn tekst yn it Frysk yn tekstballonnen.
Betink twa figueren dy’t it sizze. Minsken, bisten, 
dingen… alles is goed, mar brûk gjin echte nammen.
Tekenje ien sêne. Makket dyn losse flard út in petear
nijsgjirrich? Lit it oan in oar sjen. Wat bringst oer mei dyn byld? 

Wolsto in foto fan dyn striptekening kommunisearje op Instagram?
Brûk #LinKkmagazine en #Artytaal3. 

ArtytaalArtytaalArtytaalArtytaal
Tekst: G

jaldau Sijtsm
a

Pirate-wattes? Dat moat efkes útlein wurde. In piratestjoerder 
is in radio- of telefyzjestasjon dat sûnder fergunning útstjoert. 
Op ynternet plaatsjes draaie mei wol sûnder tastimming. Op 
piratestjoerders wurdt meastal âldere of ûnbekendere muzyk 
draaid as op in kommersjele stjoerder. It binne meast Frysk-  en 
Nederlânsktalige ferskes. De muzyk wurdt hieltyd populêrder 
ûnder jongeren.

It pirate-aventoer fan de jonges begûn yn 2020. ‘Ik wie as bern al 
gek op kabeltsjes en knopkes,’ fertelt Sjoerd. ‘Wy hiene al in hok-
je mei in bar, laptopke en draaitaffeltsje. Doe betochten wy de 
namme Westereender Piraten.’ Sjoerd en Jens foarmje it bestjo-
er. In ploech maten helpt.

Mei sa’n 12.000 harkers yn ’e moanne, in fideostream en lot-
ferkeap mei sponsors, pakke de Westereender Piraten it aardich 
serieus oan. ‘It begûn as in hobby, mar it is yntusken folle mear. 

Us apparatuer krijt in up-
grade: yn desimber 

wolle wy 24 oeren 
deis yn ’e loft 

wêze.’

Piratefeest
Doe betochten de jonges dat der in piratefeest komme moast. 
‘Wy kloppen oan by it Badhûs.’ Dat is it multyfunksjonele sin-
trum fan De Westereen. ‘Wy mochten de seal fergees brûke. Sy 
woene allinnich de ferkeap fan it drinken dwaan.’ 

De tariedings duorren sa’n fjouwer moannen. En net om ’e 
nocht: der treden leafst seis artysten op, mei as bekendste Emiel 
fan De Hûnekop. ‘De artysten woene graach meidwaan, want sy 
fûnen it in moai inisjatyf. Foaral foar ús leeftyd.’ 

Alle 175 kaarten waarden ferkocht. ‘It wie aardich fol. En de 
sfear wie goed!’ De jonges draaiden tuskentroch sels ek plaatsjes.

Stil sitte dogge Sjoerd en syn maten net. Der binne al plannen 
foar in nij evenemint. ‘Wy ha al om ús hinne sjoen foar artysten. 
As wy it Badhûs ek dit kear fol krije, wolle wy it dêrnei nóch 
grutter oanpakke!’

Radio meitsje
Sjoerd en Jens hawwe in piratestjoerder



koart ferhaalkoart ferhaal

Taki appt Sara koart ferhaal

Hallo? Wa is dit?
Hi, it’s me, Taki.
Taki… okee, bisto Ingelsk?
Yes I am… is that a problem?
No nee, as ik dan mar gewoan yn it Frysk appe kin. ☺
No problem, I can read Frisian.
Wêrom hasto gjin nûmerwerkenning?
Why would I?
Do wolst geheim bliuwe…
No no! I realy would love to meet you.
Meet me? Hoe dat sa?
Don’t you want a date with me?
Dat hinget derfan ôf. Hoe âld bisto, dat soe ’k earst wolris witte 
wolle.
Why… age doesn’t matter in love.
Love? Wa hat it oer ‘love’ Taki? Wat is trouwens dyn echte namme?
It is Taki, I swear! Yeah, I like it. It is better than Jan, Piet of Klaas… 
don’t you think so?
No ja…
I love your name too, Sara.
Okee, mar ik moat no oan myn húswurk… doei!

Yn graffiti bringt er de nammen oan, nachts op ’e muorre fan 
it fytsehok fan ’e skoalle: Sara and Taki forever. Bloedmoaie 
leafdesreade letters dy’t flikkerje op ’e wite ûndergrûn, koart dêrfoar 
noch oanbrocht troch de konsjerzje. Hy skûlet yn mystearje en kin 
mar amper wachtsje oant de oare moarn. Foar achten de oare deis 
is er der en lit him opgean yn ’e groep op it skoalleplein. Oant sy 
fearkelicht de hikke trochkomt. Oaren wize, se lêst it en laket. Se 
lit de wangen skikke yn it dekôr en skouderhellet: Taki, wa is Taki? 
Op it prikboerd driget de direksje: Vandalisme wordt zeer zwaar 
gestrafd. En Jetze, de haadkonsjerzje, skrept mei lateks oer it plein 
en kwasket oan it mystearje in ein.

Sara, are you there?
Ja.
Did you like it?
Mmm… hiest dat sels spuite?
Yes… I often go out at night for a graffity tour. You can see my signature 
everywhere.
Signature? Dat neame se in tag Taki. Wisto dat net? Dan bist in 
nepper.
Yeah yeah, I know… I didn’t use it… because… I thought perhaps you 
don’t know the word.
Ik bin net ûnnoazel Taki.
No no… You are so pretty Sara.

98

Tekst: Jelle B
angm

a

Net sa slijme Taki.
No realy, I mean it…
Ik wit net oft ik hjir wol sin oan ha. Ik ken dy net, do fynst it leuk 
om sa geheimsinnich te kommunisearjen, mar ik bin der hast wol 
klear mei. Doei Taki.
Don’t do that Sara. Do you have a webcam? Than I show myself.
…
Sara?

Dy nachts is hy wer op paad en fytst de stêd troch. It taske mei 
spuitbussen hat er by him en hy folget it paad dat sy alle dagen fytst 
nei skoalle. Op bline muorren, yn fytstunnels en op in grut grien 
sket bringt er harren nammen oan: Sara and Taki. Mei hertsjes en 
blomkes en emoticons. It hert slacht him yn ’e kiel as autoljochten 
it tsjuster ferdriuwe en him byljochtsje. Hy soe har stikem folgje 
wolle op har fytstocht yn ’e moarntiid en har lytse gjalpkes heine 
wolle. En har freondinnen soene gibelje en roppe: Sara hat in secret 
lover! Se soe reade wangen krije fan wille en betizing. 

Sara?
Taki?
Yes, it’s me. How was your trip to school? Seen it? I was buzy the whole 
night.
Busy is mei in s Taki en folle better Ingelsk soe wêze: I was up all 
night working. Dit is in kommunikaasje fan niks. Neffens my bisto 
gewoan in Fries Taki en dochst dit om ynterressant te lykjen. 
Okee, betrape… do hast my troch, it spyt my Sara.
Loser!
Dat is Ingelsk Sara. En ja, ik woe yndruk op dy meitsje.
Dat is dan net slagge.
Kinst my ferjaan? Ik kin it ek net helpe.
Wat net?
Dat ik ferlyfd op dy bin.
IK KEN DY NET, DUS…
Ik hjit Henk.
Okee, hè hè. Dat is tenminsten in gewoane namme. Mar ik ken 
fierder gjin Henk.
Ik sit echt by dy op skoalle. Mar ik sit in pear klassen heger.
Ik fal net op âlde jonges.
Sil ik in foto fan mysels stjoere? 
Ja ja, dirty pictures seker, sexting is strafber, witst dat?
Dat soe ik noait dwaan Sara…
Spitich…
Okee, ast it hiel graach wolst...
You’re sick Taki, ik blok no dyn app.
SARA!
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linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke sidenDion & Mia
Meisto altyd graach lûdkiels meisjonge mei de ferskes 
fan it Eurovisie Songfestival? Dan hast fêst al heard 
wa’t de Nederlânske ynstjoering foar takom jier is. De 
28-jierrige Dion Cooper en Mia Nicolai (26) sille ús 
kikkerlantsje fertsjintwurdigje op it ferskesfestijn. Mei 
hokker nûmer it duo meidwaan sil, is noch net bekend. 
Ald-winner Duncan Laurence hat meiskreaun, dus dat 
moat wol goed sitte! 

Sike Styles
Grutte teloarstelling by fans fan Harry Styles. De 
Britske popstjer sei trije fan syn fyftjin optredens yn 
Los Angeles ôf fanwegen gryp. Styles kundige it sels 
oan fia syn Instagram. Ekstra soer: in soad fans stiene 
al foar de doar fan de seal te wachtsjen doe’t hy it nijs 
brocht. Guon hiene fier reizge om har idoal te sjen. De 
konserten binne ferpleatst, mar it is mar de fraach oft 
sy der dan by wêze kinne. Spitich sis! 

Trije kear is 
skeepsrjocht

Trije kear goud op it EK, trije kear goud op it WK en 
trije kear heit. Trije liket it gouden getal foar Epke 
Zonderland. De flagge kin wer út by âld turner. Syn frou 
Linda en hy binne foar de tredde kear âlden wurden. 
It famke hjit fan Gea Sophie, ropnamme Sophie. Epke 
hat al twa soannen. ‘Wy bin hiel bliid mei ús dochter en 
suske,’ skriuwt Epke op Instagram. Lokwinske! 

Metamorfoaze 
Moandei

Ast oan Davina Michelle tinkst, dan tinkst oan har 
lange heechblonde hier. Mar... de sjongeres hat har 
lokken in make-over jûn. Har hier is no brún. Se pleatste 
de metamorfoaze op Instagram. ‘New hair Monday’, 
skreau se derby. Oan de reaksjes te sjen, kinne minsken 
de transformaasje wol wurdearje. Salang’t der oan har 
gesang mar neat feroaret, in dyk fan in stim! 

Gjin Winx mear
It lot is Fate: The Winx Saga net geunstich stimd. Der 
komt gjin tredde seizoen fan de searje. Netflix hat nei 
twa seizoenen besletten om de stekker derút te lûken. 
Ta grutte skok fan fans, want Fate: The Winx Saga stie 
lang yn de Netflix Top 10. De searje oer feeën yn in 
magyske wrâld is wierskynlik stopset om’t dy te folle 
jild kostje soe. Baalsto ek?

Rihanna is werom
‘Lift me up. Hold me down. Keep me close. Safe and 
sound.’ Klinkt dit dy bekend yn ’e earen? It is it nije 
nûmer fan Rihanna. In grut momint, want de sjongeres 
makke seis jier lang gjin muzyk! Lift me up is makke 
foar de film Black Panther: Wakanda Forever. It is in oade 
oan akteur Chadwick Boseman. Hy spile de haadrol yn 
de foarige Black Panther-film, mar ferstoar yn 2020. In 
bysûnder ferske mei in bysûnder boadskip! 

Tekst: G
jaldau Sijtsm

a

Op de brulloft fan goede freondinne Nikkie 

de Jager song Davina Michelle it nûmer 

Always Remember Us This Way fan Lady Gaga. 

De ferzy fan Davina foel ek yn de smaak by 

Gaga sels, want de popsensaasje reagearre 

ûnder de fideo mei ‘beautiful sweetheart’.    

!!
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Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
artin de Jong

Atletyk stiet bekend as ‘de 

mem fan alle sporten’. Alle 

minsklike basisbewegingen 

komme oan bod: drave, 

springe en werpe. Viënne van 

der Knaap (12) út Snits fynt 

hurddraven it aldermoaiste. 

‘Indoor of outdoor op de 

atletiekbaan, of crosslopen 

in het bos. Zolang ik maar 

kan hardlopen’, fertelt se 

entûsjast.

Viënne is gek op hurddravenViënne is gek op hurddraven  
‘Van crosslopen word je lekker vies’

Miskien kenst Viënne al fan in oare sport. 
Se docht nammentlik ek oan fierljeppen en 
waard yn augustus foar de fjirde kear Neder-
lânsk kampioen by de jeugd. ‘Ik vind fier-
ljeppen een leuke sport, omdat je heel hoog 
in de stok zit.’ It is ek in sport mei meardere 
ûnderdielen: ‘Eerst sprinten, dan klimmen 
en tot slot uitspringen. Het is superleuk om 
te doen en het is ook wel grappig dat bijna 
niemand buiten Fryslân de sport kent. Dat 
maakt het bijzonder.’

Allinne mar hurddrave
Viënne fierljept noch hieltyd, mar dêrneist 
hat se in oare sport ûntdutsen wêr’t se ek 
talint foar blykt te hawwen. ‘Mijn ouders 
zeiden dat er een hardloopwedstrijdje in 
de buurt was en toen heb ik daaraan mee-
gedaan. Dat vond ik heel erg leuk en toen 
zei mijn moeder ‘ga anders een keertje at-
letiek doen’.’ Sa kaam Viënne by de pupil-
len fan AV Horror yn Snits. ‘Bij de atle-
tiek vereniging kregen we eerst heel veel 
verschillende onderdelen. We deden hoog-
springen, verspringen en met een vortex 
bovenhands werpen, dat vond ik allemaal 
niet zo leuk. Eigenlijk wilde ik alleen maar 
hardlopen.’

Tsjintwurdich traint Viënne ek noch by in 
oare hurddraafgroep: JJRunning Team. 
 ‘Hier train ik met allemaal lopers die ou-
der zijn dan 17 jaar. Dat is handig, want ik 
kan heel veel van hen leren. Zij doen het 
namelijk al veel langer.’ Hoe faak traint Vi-
enne eins? ‘Ik ben sinds kort wat meer gaan 
trainen. Op dinsdag, woensdag en soms op 
donderdag. Op vrijdag heb ik krachttrai-
ning, op zaterdag en zondag moet ik soms 
een duurloopje doen.’ Dat feroaret fansels 
as Viënne in wedstriid drave moat. ‘Voor 
een wedstrijd heb ik altijd een dag rust. 
De wedstrijddag zelf is eigenlijk een beet-
je hetzelfde als trainen. Dan moet ik eerst 
inlopen, dan loopscholing en daarna ben ik 
klaar voor de wedstrijd.’

Taktysk drave
Foar in wedstriid krijt Viënne altyd tips 
fan har trainer. ‘Hij vertelt op wie ik moet 
letten tijdens de race en wie er een goede 
eindsprint heeft.’ Taktysk drave is Viën-
ne nei eigen sizze noch net sa goed yn. ‘Ik 

moet goed opletten wat de rest doet tijdens 
de wedstrijd. Ik mag eigenlijk nooit op kop 
lopen, want dan kan iedereen met mij meel-
open en dan hebben zij nog kracht over om 
mij in te halen. Het is beter om als tweede 
of daarachter te lopen, zodat ik kracht over 
houdt voor een eindsprint.’ Troch in protte 
wedstriden te draven, docht se hieltyd mear 
ûnderfining op. 

Olympische Spelen
Viënne kin supertefreden weromsjen op 
it ôfrûne seizoen by de famkes junior D1. 
‘Indoor ben ik Nederlands kampioen op de 
1000 meter geworden en outdoor werd ik 
tweede.’ Dy outdoorwedstriid waard holden 
yn it Olympisch Stadion yn Amsterdam. It 
stadion dat spesjaal boud is foar de Olym-
pyske Simmerspelen fan 1928. Hoe wie it 
om dêr te draven? ‘Echt heel speciaal! Er za-
ten veel mensen op de tribune en dat geeft 
echt een kick. Dan wil je het ook goed doen. 
Dus ik was heel blij dat ik zilver won.’ It doel 
foar takom jier is om in Nederlânsk rekôr te 

draven by de junioaren D2. En har ultime 
doel? ‘Ik wil heel graag naar de Olympische 
Spelen!’

Crossdrave 
No’t it baanseizoen klear is, sjocht de 
learlinge fan RSG Magister Alvinus yn Snits 
út nei it crossdraven. ‘Dan gaan we trainen 
en wedstrijden lopen in de natuur. Eigenlijk 
vind ik dat leuker dan op de baan, want je 
wordt er lekker vies van en af en toe kom je 
een obstakel tegen.’ De leukste crossrûntsjes 
binne yn ’e buert fan Brabân, dus dêr giet 
Viënne mei har hurddraafgroep hinne. ‘Ik 
doe eind november ook mee aan het NK 
Cross tijdens de Warandeloop in Tilburg, 
dat is de grootste cross van Nederland.’ 
Hasto ek sin om ris lekker te hurddraven of 
in oar atletykûnderdiel te dwaan? Dan hat 
Viënne wol in tip. ‘Atletiek is super leuk en 
voor iedereen is het weer anders. De een is 
goed in kogel stoten en de ander is goed in 
lopen. Probeer het gewoon een keer bij een 
atletiekvereniging en dan merk je wel of je 
het leuk vindt of niet.’

Wolsto de prestaasjes fan Viënne folgje? 

Sjoch op Facebook: @JJRunningTeamNL!!
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taal fan myn herttaal fan myn hert

Rowan Veltman (17) út Garyp stie yn de heale 

finale fan Holland’s Got Talent (HGT). Ferline 

jier wûn er SjONG, it Fryske sjongfestival 

foar jongeren tusken de 12 en 18 jier. 

Dizze rising star hat ek nochris in 

hiel eigen ferhaal. Heech tiid 

foar in ynterview! 

taal fan myn herttaal fan myn hert
Yn Holland’s Got Talent

Rowan fertelt syn ferhaalRowan fertelt syn ferhaal

Bist wat bekommen fan dyn dielname 
oan Holland’s Got Talent?
Pfff ja! It is no in pear moanne lyn, mar 

wat wie it hektysk! Ik krige by de audys-
jes de golden buzzer en dat sette myn hie-

le wrâld op ’e kop. Der kamen in megasoad 
reaksjes en oanfragen foar optredens. Ik ha al 

in oantal optredens dien en der steane noch mear 
pland. Dêrneist jou ik no ek gastlessen op skoallen. 

Dan fertel ik myn ferhaal, praat mei learlingen oer 
identiteit en fersoargje in optreden.

 
Want do hast in boadskip, 

in eigen ferhaal? 
Ik wol útdrage dat elk himsels 

wêze mei. Dêr ha ’k sels muoite 
mei hân en dat gun ik gjinien. Ik bin 

adoptearre en fielde my op skoalle altyd wat 
oars as oaren. Koartlyn bin ik út ’e kast kommen en dat fielt hiel 
goed. It is hearlik dat ik no mysels wêze kin. En dat bringt my 
ek noch in soad, want ik waard winner fan SjONG mei myn 
eigen persoanlike liet én ik krige de golden buzzer by HGT 
troch myn ferhaal te fertellen. Sa sjochst mar, troch dy-
sels te wêzen, komst it fierst.
 
Dyn SjONG-nûmer Myn Dream wie in fertaling 
fan Billie Eilish har Everything I wanted. 
Dêrmei diest ek audysje by HGT. Dat wie 
dus in persoanlike sjongtekst? 
Ja, dat nûmer skreau ik foardat ik út ’e 
kast kaam. It gie ûnder oaren oer leaf-
de dy’tst net krijst. Yn dit gefal wie 
dat net leafde fan in oar, mar fan 
mysels. Ik akseptearre mysels 
net sa’t ik wie. Ik ha de tekst 
sels skreaun. By SjONG ha 
’k it achterlizzende fer-

haal net mei elkenien dield, mar by Holland’s Got Talent wie ik dêr 
wol klear foar.  
 
Wêrom skriuwst en sjongst graach yn it Frysk? 
In eigen ferhaal kinst it bêste oerbringe yn dyn eigen taal. By my 
is dat it Frysk. Yn de heale finale song ik wer yn it Frysk. It wie 
in folslein oar nûmer as by de audysjes, net in ballad mar mear 
disko. Trochdat ik it wol wer yn it Frysk die, wie it dochs eigen. Ik 
skriuw ek wol yn it Ingelsk en Nederlânsk, mar it Frysk is de taal 
fan myn hert. 

SjONG is der yn 2023 wer, soest jongeren oanriede om mei 
te dwaan?

Jawis! SjONG is in geweldich aventoer. It wie hiel gesellich en ik ha in soad 
leard. Wy krigen  workshops fan profesjonele artysten lykas Elske DeWall, Syt-

se Broersma en Raynaud Ritsma. En wy mochten fansels optrede op it 
grutte poadium fan Neushoorn. Ik ha ek echt freonskippen opdien, 

want mei guon oare dielnimmers ha ’k no noch kontakt. Boppe-
dat hie ik sûnder SjONG de stap nei HGT net sa maklik setten. 
  
Doe’tst SjONG wûnst, mochtest in videoclip opnimme?
Ja, dat wie fantastysk, it is in hiele moaie profi clip wurden! Nei 
de audysjes fan HGT is dy clip ek in soarte fan viral gien. Ik lit 
him no ek noch faak sjen by gastlessen of oan producers. Fia 

SjONG ha ’k dus in soarte fan portfolio opboud, neist dy clip 
krigen wy ek noch profesjonele foto’s. Dat wie by HGT net 

sa, dy bylden binne net rjochtenfrij. 

Hoe wie de sfear achter de skermen by SjONG en 
HGT?

Hiel gesellich! By beide wie it hiel relaxed en de 
dielnimmers supporten elkoar echt. Ik hie fer-

wachte dat de sfear by HGT ûnderling kon-
kurrearjender wêze soe, mar dat wie net sa. 

Sawol de crew as de dielnimmers wiene hiel 
aardich. Elk hie echt oandacht foar elkoar. 

Ik soe it sa wer dwaan! 

Nije muzyk
Yn desimber komt Rowan mei nije Fryske muzyk. Dit hat er kado krigen fan de 

provinsje Fryslân omdat er it Frysk sa moai promoate hat by HGT. Earder die 
Rowan mei oan de Stim fan Fryslân (stimfanfryslan.frl). Op dat platfoarm 

slagge it Rowan net om genôch stimmen te krijen foar it opnimmen 
fan in nije Fryske hit. Mei dit kado kin hy dochs in nije Fryske 

hit opnimme. Hy lansearret it nûmer op sneon 17 desimber 
by de finale fan FeRstival  (www.ferstival.frl)  yn Het 

Posthuis Theater op It Hearrenfean.

Dochto mei oan SjONG 2023?!
Hasto sjongtalint? Kinst in ynstrumint bespylje? Sitst 

yn in band? Doch mei! By SjONG skriuwst in Fryske tekst 
op in besteande hit en dêrmei dochst audysje. Meidwaan 

oan SjONG kin as band, duo, solist of betink it mar. Begeliedst 
dysels of sjongst op in karaokebân. Gean nei www.sjong.frl of 
freegje dyn dosint Frysk of muzyk foar mear ynformaasje. 
Opjaan kin oant 20 april 2023. SjONG fynt plak yn maaie 
(workshops en audysjes) en juny (finale). 

Tekst: M
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ferstival.frl%2F&data=05%7C01%7CM.deSchiffart%40cedin.nl%7C377fb311f05940d8f50d08dabcd0f0b1%7C6508e7108174425e8d68220489e6017f%7C0%7C0%7C638029902832866645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ehNNcOxFoAU6aWvz22qr6EYZpknciznxngp2O68q%2Fg4%3D&reserved=0
http://www.sjong.frl
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Bang om wat te missenBang om wat te missen

17

In typysk gefal fan FOMO. In aaklike sykte? Nee. FOMO stiet 
foar Fear Of Missing Out. Minsken mei FOMO binne bang om 
wat leuks te missen. Se tsjekke om de minút de smartphone, 
wolle konstant fan alles op ’e hichte wêze en sjogge altyd 
út nei the next best thing. Filmjûntsjes, hockeywedstriden, 
klassefeesten, se binne oeral by. En as se der net by binne, 
wurde se nerveus. Deabenaud om de aktiviteit te missen dêr’t 
de rest fan ’e wrâld wol nei tagiet.

Sosjale media en FOMO 
Troch sosjale media steane wy 24/7 yn kontakt mei oaren. 
Wy witte wêr’t oaren binne en wat se dogge. Foto’s fan leuke 
dûnsfeestjes flitse foarby op Snap of immen tsjekt yn by bios 
of klimmuorre. Sa wurde wy konfrontearre mei de 101 leuke 
dingen dy’t wy misse. Logysk dus dat der dan in ‘aaklik’ gefoel 
boppedriuwen komt. It sosjale web fersterket dus it FOMO-
gefoel.

Sjoch-my-ris-in-leuk-libben-hawwen 
Dochs witte wy allegearre wol dat de minsken dy’t al dy leuke 
dingen online sette, ek wolris in ‘saaie’ dei hawwe. Allinne… 
dat diele se net. Noait sjochst berjochten lykas: ‘dizze wike 
alwer foar de fyfde jûn op ’e bank, want gjinien freget my om 
wat leuks te dwaan.’ Soks wolle minsken net witte litte. En dat 
wylst elkenien wolris in saaie dei hat. It is dus de keunst om 
dêr trochhinne te prikken. Sterker noch, miskien moatte wy 
just fan dy saaie dagen genietsje. It is dochs ek wolris leuk om 
foar JOMO te gean? De Joy Of Missing Out!

HASTO FOMO? 

Sjoch nei ûndersteande fragen. 
Antwurdesto faker mei ‘ja’ as mei ‘nee’? 
Dan soest wolris lêst fan FOMO ha kinne.

•   Jûns op bêd sjoch ik faak 
op myn telefoan. 

•  Myn hert makket in spronkje 
as myn telefoan pipet. 

•   Ik ha mear as trije sosjale 
netwurkprofilen.

•    Ik fyn it lestich om in hiel lesoere 
net op myn telefoan te sjen. 

•  Ik wurd ûnrêstich as der in skoalfeest 
is wylst ik op famyljewykein bin. 

•   As ik by freonen of freondinnen 
bin, sjoch ik ek op myn telefoan. 
Eefkes tsjekke wat oaren dogge… 

•  Wurd nerveus as ik myn 
telefoan fergetten ha.

It is sneontemiddei en ik kom thús fan it fuotbaljen. 

Deawurch bin ik, earst in drege wike op skoalle en no 

sa’n heftige wedstriid… De rest fan ’e dei doch ik 

neat mear. Niks, nada, noppes! Pling! In appke: ‘

Jûn feestje by Lisa, komst ek?’ 

In pear oeren letter spring ik

 - dûst en wol - op ’e fyts. 

Op nei it feestje!

Tekst: M
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Samar troch it rút,
jouwe dyn eagen my in tút.

Laitsjend sprekke se my oan:
‘Ik fyn dy leuker as gewoan.’

Teisters winkje my
in stapke tichterby.
Ik ferstean dyn blik,

dy ‘t flústeret: ‘do en ik.’

Ik blaas myn siken tsjin ‘t rút.
Skriuw myn nûmer,  daach dy út.

Do stjoerst in skatterjende lachebek.
‘Tsjek dyn hier, do rinst foar gek.’

Berber Spliethoff
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Mei dit minne hjerstwaar sitte wy hieltyd 

mear binnen. Hiel smûk, mar it kin som-

tiden ek wat bedompt wurde. Planten to the 

rescue! Dy soargje foar soerstof en dus frisse 

lucht. En se stean ek nochris moai as 

dekoraasje. Goed foar dy en foar de natuer. 

Win-win!

Griene freonen

Do makkest fansels de hiele dei troch oantekeningen op skoalle. Of bist drok oan it skriuwen by toetsen. Wêrom soest dat skriuwen net krekt wat leuker meitsje? Bygelyks mei dizze fruitige pinnen. Ik bin der wis fan dat elk ynienen dyn pinnen liene wol. Hooplik krijst der gjin honger fan! 

Fruitige ferhalen

Simpel, supersnel en knetter-
gek. Sa wurdt it kaartspultsje 
Happy Salmon omskreaun. Der 
binne gjin beurten en spilers 
roppe sa rap as sy kinne de aksje 
dy’t op harren kaart stiet. As 
twa spilers itselde kaartsje ha, 
fiere sy dy aksje tegearre út. 
Dêrnei mei de kaart fuort. Wa’t 
as earste al syn kaarten kwyt is, 
hat wûn. Snapst it noch? Ik soe 
it gewoan ris spylje!

Happy Salmon

Sikesto in nije hobby en wolst lekker kreatyf 
dwaande wêze? Dan is borduerje miskien wol wat 
foar dy. By borduerjen makkest fersierings mei 
nulle en tried op stof. It is maklik te learen en net 
in djoere hobby. Borduersels wurde al hiel lang 
makke. Wa wit hat beppe of in oar famyljelid it 
eartiids ek wol dien en kin sy dy derby helpe. Wol 
sa gesellich!

Spiker-gek

Borduerje

Spikerbroek, spikerjaske, spi- 

kerrok. Do hast it fêst al yn ’e 

gaten. Spikerstof is hip. Fan 

retro seventies modellen oant 

moderne fits. Alles is tastien! 

Foardiel: do kinst it maklik 

kombinearje mei oare moaie 

kleuren en stoffen. Mei 

denim kin it net gau fer-

keard gean!



Nije Legend of Zelda yn maaie
It ferfolch op The Legend of Zelda: Breath of the Wild ferskynt yn maaie. Dat makke Nintendo koartlyn bekend. De 
nije game hjit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Breath of the Wild kaam yn 2017 út foar de Nintendo Switch 
en Wii U. It is ien fan de bêst ferkochte games fan Nintendo. It ferfolch soe dit jier al útkomme, mar dat slagget 
dus net. ‘It ûntwikkelteam wurket hurd om wat spesjaals fan dizze game te meitsjen, dus ha noch even geduld’, 
sei produsint Eiji Aonuma koartlyn.  

f-tersidef-terside

Hast in boete foar Enzo Knol
YouTuber Enzo Knol hat him net oan de reklameregels foar influencers holden. Dêrom waard hy op ’e fingers 
tikke. Hy makke yn in floch stikem reklame foar sjips. Yn it filmke wie te sjen hoe’t Enzo in besite brocht oan 
in lânboubedriuw en dêrnei in fabryk wêr’t de sjips makke wurdt. Neffens de sjipsfabrikant wie der gjin sprake 
fan reklame en wie it filmke ynformearjend en edukatyf bedoeld. Ek Enzo sei dat. De reklamekommisje 
gie dêr net yn mei en fûn dat der net dúdlik kommunisearre wie oer de gearwurking. Gewoanwei wurde 
gearwurkingen dêr’t de flogger foar betelle wurdt (wat yn dit gefal sa wie) oanjûn mei #spon of #ad.    

Forbidden West winner Dutch Game Awards 
De game Horizon Forbidden West is de grutte winner fan de Dutch Game Awards. It spul helle de measte prizen 
binnen, sa ek de priis foar bêste game. Horizon Forbidden West waard makke troch de Nederlânske studio Guerilla, 
mei in grut team en ek in grut budzjet. Neffens de sjuery set de game Nederlân op ’e kaart fan de wrâldwide 
game-yndustry. Yn Forbidden West besikest as it personaazje Aloy te oerlibjen yn in postapokalyptyske wrâld. 
Underweis komst robotdinosaurussen tsjin.     

Wolkom werom kassettebantsje
Nei de LP (langspylplaat) liket ek it kassettebantsje in comeback te meitsjen. Hieltyd mear wrâldstjerren bringe 
muzyk út op kassettebantsjes. Sa ek Taylor Swift en Harry Stiles. Nederlân hat noch ien kassettefabryk en dêr is 
de produksje de ôfrûne fiif jier mear as ferdûbele. Deskundigen tinke dat artysten harren sa ôfsette wolle tsjin 
streamingsplatfoarms. Hawwe dyn âlden noch in radio mei kassettedeck?  

Film Knor nominearre foar award
De Nederlânske film Knor is nominearre foar in European Film Award (EFA). Knor makket kâns yn de 
kategory ‘Bêste lange animaasjefilm’. De EFA’s wurde ek wol de Europeeske Oscars neamd, it is de 
belangrykste Europeeske filmpriis. De awards wurde op 10 desimber útrikt yn Reykjavik. Knor is gjin 
liveactionfilm, mar in stop-motionanimaasje. Dat betsjut dat poppen fan klaai of plestik shot foar shot 
fotografearre wurde, wylst se yn elk shot in krekt oare hâlding hawwe. Ast dy bylden achterinoar plakst en 
ôfspilest, liket it dat de poppen bewege.  
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