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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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top3top3
Wat is it aldermoaiste natuergebiet fan 
Nederlân? In skoftke lyn koene 
Nederlanners op harren favorite 
natuergebiet stimme. Sa’n 88.000 
minsken diene dat. Dit waard de top 3. 

1. It Waad

2. De Veluwe

3. De Biesbosch 

Hee LinKk-lêzer!
Kensto Auke-Florian Hiemstra? Hy is biolooch by Naturalis 
en presintator fan Willem Wever. Yn de krystfakânsje wie 
Auke-Florian yn it Fries Scheepvaart Museum yn Snits. Dêr 
fertelde er oer stedsnatuer. ‘Om de natuur in te gaan, hoef je 
de stad niet uit,’ sei er. Dêrnei liet er allerhande foarbylden 
fan stedsnatuer sjen. It wie mega-ynteressant! Op side 14 en 
15 lêst mear oer Auke-Florian en stedsnatuer. 

Dizze LinKk stiet yn it teken fan bisten en natuer. Der steane 
noch folle mear artikels yn dy’t linkt binne oan dat tema. Sa 
moetest op side 19 in hûn yn de puberteit. Op side 16 en 17 
lêst oer it stikstofprobleem: wat is dat no eins en wêrom al dy 
heisa? It koarte ferhaal giet oer de wolf. 

In protte lêswille.

Hoi!
Marrit de Schiffart

Fleurich bistenijs út Dútslân. Dêr is in fermiste hûn 
nei sân jier wer werom by har gesin. De famylje wie 
hûn Suzi kwytrekke op fakânsje yn Eastenryk. Se 
hiene har eefkes bûten fêstbûn doe’t se nei de winkel 
moasten. Mar doe’t se weromkamen, wie de hûn 
fuort. 
Sân jier lang hat de famylje besocht om Suzi te finen. 
Mar se wie spoarleas. Oant immen har by in biste-asyl 
yn Wenen brocht. It asyl spoarde Suzi har baaskes op. 
Dy wiene fansels hiel bliid dat se har werom seagen! 

SjONG: dochsto mei?

@linkkmagazine /www.linkk.frl

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

Hasto sjongtalint? 
Kinst in ynstrumint 
bespylje? Sitst yn in 
band? Doch mei oan 
SjONG! 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. SjONG is 

foar jongerein fan 12 jier en âlder. Wat dielnimmers te 
wachtsjen stiet? 

•  Workshops fan Elske DeWall (sang/muzyk en 
performance) en Sytse Broersma (eigen sjongtekst 
ferbetterje). 

•  Audysjes dy’t bepale oftst troch meist nei de finale. 
Elkenien krijt in profesjonele fideoklip fan de audysjes 
op YouTube!

•  Finalisten trede live op by Omrop Fryslân en stride yn 
de SjONG-finale om wa’t de grutte winner wurdt! 

Sjoch foar mear ynfo op www.sjong.frl of Instagram: 
@sjong_cedin. 

*Foar help by it skriuwen fan in Fryske tekst stiet in digitale 
les online op www.sjong.frl en yn Searje 36.

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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Elk jier dûke ferneamde 

dj’s yn desimber it Glazen 

Huis yn. Dat is ûnderdiel 

fan 3FM Serious Request, 

in jildynsammelaksje foar 

it goede doel. Dit jier wie de 

yn Ljouwert berne Sophie 

Hijlkema (30) ien fan de 

dj’s. Tiid om wat mear oer 

har te witten te kommen!

Tekst: G
jaldau Sijtsm

a, byld: N
PO

 3FM
/M

arie W
anders

Yn it Glazen Huis Yn it Glazen Huis 
Sophie is radiomakker by 3FM

De muzyk kaam ek werom yn har oplieding: de 
Academie voor Popcultuur yn Ljouwert. Sophie 
is ôfstudearre yn sang. Dêr makke se net har fak 
fan, mar se wist wol dat se wat mei har stim dwaan 
woe. En dus stjoerde se bantsjes op nei Hilversum. Ta 
har ferrassing mocht se delkomme en waard se oplaat ta 
radiomakker.

Oanstoarmjend talint
Har talint waard opmurken. Yn 2018 waard Sophie 
nominearre foar de Gouden RadioRing en RadioSter. Yn 
2020 wûn sy de Marconi Award foar Aanstormend Talent. 
Undertusken hat se de smaak te pakken. Nei omswalkings 
by ferskillende radioprogramma’s en -stasjons, hat Sophie 
in fêste radioshow yn it wykein by 3FM: Sophie & Mart, fan 
7.00 oant 10.00. 3FM past perfekt by Sophie, sa seit se sels. 
Se genietet fan de muzyk, want dy slút presys oan by har 
eigen muzykmaak.

Glazen Huis
Op 18 desimber wie it dan safier. Sophie, Rob en Barend 
sleaten har foar 3FM Serious Request op yn it Glazen Huis 
yn Amersfoort. Dei en nacht draaiden se fersykjes fan 
harkers yn ruil foar in jilddonaasje. 

It aventoer rûn noch wol wat oars as tocht, want Sophie en 
Rob blieken koroana te hawwen. Dat wie eefkes skrikken, 
mar it wjerhold de dj’s der net fan om it Glazen Huis yn te 
stappen. ‘It is wat it is!’ sei Sophie.

Ferjitten bern
It goede doel dêr’t sy dit jier jild foar ynsammelen, wie Het 

Vergeten Kind. In 
stichting dy’t him 

ynset foar kwetsbere 
bern en jong eren dy’t 

in ûnfeilich thús hawwe. 
‘Wy sammelje jild yn foar 

100.000 fergetten bern yn 
Neder lân,’ fertelde Sophie op ’e radio. 

De hiele dei troch kamen der minsken del dy’t mei eigen 
aksjes jild ophelle hiene. Sy smieten in cheque of kontant 
jild yn ’e brievebus fan it Glazen Huis.

Ek de 14-jierrige Mikaela kaam nei de brievebus. Har ferhaal 
rekke Sophie it meast. Mikaela wennet net mear thús om’t 
har heit ferstoarn is en har mem net foar har soargje kin. ‘Ik 
fyn it hiel knap datst dyn ferhaal doarst te dielen’, sei Sophie 
mei triennen yn ’e eagen. ‘Ik ha in soad respekt foar dy.’

Duet mei heit
Der kamen ek artysten optreden by it Glazen Huis. Op 
de finaledei kamen Sophie har âlden del. Tegearre mei 
heit Sake song Sophie in sels skreaun ferske. It gie oer de 
bysûndere bân tusken in heit en in dochter. Heit Sake song 
yn it Ljouwerters, Sophie yn it Nederlânsk. De Hijlkema’s 
holden it net drûch nei it sjongen. En de rest fan Nederlân 
ek net. Wat in prachtich duet!

It wie de kers op de taart fan it Glazen Huis. Mei al dy 
ynsammelaksjes, donaasjes en fersykjes waard 2.345.107 
euro ophelle. Foar Sophie wie it in spesjale wike, dy’t sy net 
gau ferjitte sil!

Sophie wie út ’e skroeven doe’t sy it nijs live op de radio te 
hearren krige. In dream dy’t útkaam, want as bern seach 
Sophie ek altyd nei it Glazen Huis op telefyzje. En no mocht 
se sels meidwaan! Mei kollega-dj’s Rob Janssen en Barend 
van Deelen. In hiele ear, sa’t se sels op ’e radio sei.

Sophie is it radiofak wat ynrôle. Radiomakker wurde wie 
net altyd har dream. Mar sy hie wol altyd in foarleafde foar 
muzyk. Se hie ek in bybaantsje by in platesaak en wurke by 
ferskate lokale omroppen.

Wolsto it duet fan 

Sophie mei har heit 

Sake weromsjen? 

Scan dan de koade >>

!!
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As dichter tink ik faak nei oer ús natuer, it lânskip. Ik stel mysels 
fragen, lykas: is wyldernis itselde as natuer? Libje der wylde bisten 
yn Fryslân? Wat as alle wylde bisten útstoarn binne?

Giesto mei op ûndersyk? Om te sjen oft der noch wyldernis is yn 
Fryslân? 

• Set al dyn sintugen oan asto fan hûs nei skoalle rinst of fytst. 
• Tekenje in kaart fan de rûte fan dyn hûs nei skoalle. 
•  Tekenje in tekstfak oan de sydkant. Hjir 

komt in leginda yn (sjoch foarbyld).
•  Jou op de kaart oan watst oan bisten of natuer 

tsjinkomst op dyn rûte. Wat sjochst, hearst, rûkst? 

Ik bin benijd wat jim ûntdekke. Post dyn kaart mei #artytaal4 of 
#linkk.

Sukses! 

ArtytaalArtytaalArtytaalArtytaal
Tekst en byld: Janna van der M

eer

Doutzen Hylkema út Drylts lit it boek sjen. Op de foarkant stiet 
in yllustraasje fan in figuer. Hy of sy stiet oan it begjin fan in 
trep, of in soarte fan brêge. Oan ’e ein sjochst in pear ljochten, 
as stjerren. ‘Dy figuer bin ik, of in oarenien dy’t achterbleaun is,’ 
seit Doutzen. ‘Oan ’e oare kant, by de stjerren, is dejinge dy’t dea 
is. Hy is fuort, mar dochs is der noch ferbining. Sa fiel ik 
it ek. As ik yn it tsjuster fan ’e nacht in ljochte stjer 
skinen sjoch, dan tink ik oan Jitze. Ik sil him 
nea ferjitte.’

Grapjas
Jitze ferstoar op 27 jannewaris 2020 
yn it sikehûs. Doutzen wie op skoalle 
doe’t dat barde. Har broerke hie in 
tige seldsume stofwikselingssykte. 
Dêrtroch er net prate, rinne en ite. 
Hy siet yn in rolstoel, krige troch 
de noas sondefieding en hie in 
spraakkompjûter dy’t er mei de eagen 
bestjoere koe. Dochs tinkt Doutzen 
foaral oan har broerke as in grutte grapjas: 
‘Wy neamden him altyd draak of smiecht,’ 
laket Doutzen. ‘Hy hie ús altiten by de poat.’

Alles is oars wurden sûnt Jitze syn dea, fertelt Doutzen. ‘Wy 
fiere noch wol kryst mar wy misse de humor en gesellichheid 
fan Jitze. It is stil yn hûs sûnder him. As ik him mis en fertrietlik 
bin, gean ik nei myn keamer en harkje nei muzyk.’ 
Doutzen hat ek in tip foar minsken dy’t ien kenne dy’t in 

stjergefal meimakke hat. ‘Bliuw deroer praten. Ek ast 
tinkst dat it net it goede momint is. Of te lang lyn 

is. Stel gewoan in fraach. Doch foaral net oft 
it net bard is.’

Treast
Om har ferhaal op te skriuwen, gie 
Doutzen op in skriuwkamp fan twa 
dagen. Dat wie fan de Stichting Nooit 
Voorbij. It wie ûnder begelieding 
fan in psycholooch en mei fjouwer 
leeftiidsgenoaten dy’t ek soks mei-
mak ke hiene. Dat har oantinkens yn 

it boek bewarre wurde, jout Doutzen 
treast: ‘Ik ha it foar Jitze en foar mysels 

skreaun. No leit it yn ’e kast. En ik kin it 
pakke wannear’t ik wol.’

Doutzen skriuwt boek oer 
ferstoarne broerke

As in famyljelid slim 

siik wurdt, stiet dyn 

libben op ’e kop. En as 

hy of sy dêrnei ek noch 

stjert... Hoe moat it dan? 

Doutzen har broerke, 

Jitze Hylkema, ferstoar 

trije jier lyn, hy wie mar 

10 jier âld. Doutzen 

wie doe 12. Se skriuwt 

deroer yn it boek Onze 

band is nooit voorbij.



koart ferhaalkoart ferhaal

De wolf 
koart ferhaal

Jorrit draaft de klasse yn. Hy is fierstente let. Elkenien sit al. De eagen fan 
Jorrit steane wyld. ‘Wolf!’ raast er. Us heit hat in wolf sjoen, by de skiep! 
Der binne skiep deabiten!’ 
Eefkes is it stil yn ’e klasse. Dan begjint elkenien troch elkoar hinne te 
praten. 
‘In echte wolf, sa tichtby. Jakkes!’ grizelet Janna.
Eline knikt. ‘Silst him moarns betiid mar op ’e fyts tsjinkomme... Brr!’ 
Van Dijk bêdet de learlingen del. ‘Jorrit, kom der yn. Gean ris rêstich 
sitten.’ Hy tikket in pear kear op it digiboerd en lit in krante-artikel 
sjen. ‘Dit stie juster yn ’e krante. Mear minsken hawwe in wolf sjoen. 
Hy sjout soms gewoan troch de tún.’ 
‘Jaaaa,’ ropt Wytse. ‘Op syk nei iten. Awoeeeh!,’ gûlt er troch de 
klasse. ‘Ik ha wol sin oan in lekker hapke!’ Hy hapt rjochting 
Minke. Dy dûkt skreauwend fuort. 
‘Sa kin it wol wer,’ seit Van Dijk. ‘Litte wy it ris oer de wolf 
hawwe. Wa kin der wat oer fertelle?’
‘Se meitsje bisten dea!’ seit Jorrit. ‘Sa as skiep.’ 
‘Ja, en reeën en swinen en sa,’ wit Janna. 
Van Dijk knikt. ‘Wat binne de foardielen fan dat de wolf werom 
is yn Nederlân?’
Elkenien is stil. Foardielen? Sa’n gefaarlik bist?
Van Dijk fertelt oer de biodiversiteit. ‘Trochdat de wolf der 
is, komme der mear sûnere en jongere bisten. De wolf hâldt 
de skiep eins sûn. Hy fangt allinne âlde en sike bisten. En de 
karkassen dy’t de wolf achterlit, binne foar aasiters. Dêr komme 
der dan ek wer mear fan.’ 
‘Ja, aasiters, geweldich! Kraai, kraai,’ krast Wytse. ‘Dizze roek wol in 
lekker hapke!’ Hy fladderet troch de klasse.
‘No Wytse, omdatsto dochs al stiest, meist eefkes helpe,’ seit Van 
Dijk.
‘Do meist wolf wêze. Dan sil ik sjen litte watsto dwaan moatst ast in 
wolf tsjinkomst.’ 
Wytse hâldt op mei fladderjen en rint nei Van Dijk. ‘Aawoeoe, menear 
Van Dijk. Ik kom jo koekjes bringen yn it grutte bosk. Ik bin it, 
Readkapke.’
‘Wêrom hasto sokke grutte earen, Readkapke, asto se net brûkst?’ seit Van 
Dijk. Der klinkt gibeljen. ‘Stel dat ik no in wolf tsjinkom. Of ast ergens yn in oar lân 
in grutte panter of sa tsjinkomst, dan moatst it folgjende dwaan. Van Dijk makket him 
lang. ‘Sa likest grutter,’ seit er. ‘Kinst ek gebearen meitsje, lûd prate of roppe.’ Van Dijk is 
drok oan it bewegen. ‘Rin súntsjes by it bist wei, mar net drave. En hiel belangryk: jou it gjin iten.’ 
‘Awooee, lekker is dat!’ ropt Wytse. ‘Wer gjin iten foar my!’ 
‘Och, hast honger Readkapke?’ seit Van Dijk. ‘Yt dy koekjes dan mar op.’ 

Middeis fytse Wytse en Jorrit tegearre nei hûs. ‘Ik wol dy wolf wolris sjen,’ seit Wytse. Liket my wol cool. Sille wy 

98

Tekst: B
erber Spliethoff

fannacht by jimme yn ’e skuorre de wacht hâlde? Ut ’e stâl wei kinst de 
skiep dochs sjen?’ 
Jorrit knikt. ‘Ja dat kin, mar ik wit net of dat wol sa cool is.’ 
‘Bangeskiter!’ seit Wytse. ‘Wolsto dan net in echt wyld rôfbist sjen?’ 
‘Do hast gelyk,’ seit Jorrit. ‘Moai foar Insta, in foto mei in wolf.’
Wytse gniist. ‘Of foar boppe dyn bêd.’

‘Man, it is wol kâld.’ Jorrit blaast op syn hannen. ‘Hoe lang wolst hjir 
noch sitte?’ 

‘Stel dy net oan,’ seit Wytse. ‘Moatst der wat foar oer hawwe, jonge. 
Mei sa’n foto makkest grif yndruk op Janna.’ 
Jorrit jout Wytse in stomp tsjin it skouder. Wytse laket. 
Dan hearre se ynienen skiep mekkerjen. De bisten rinne nei de 
skuorre ta... Jorrit en Wytse sjogge elkoar ferskrikt oan. 
‘Sjochsto even bûten wat der bart?,’ flústeret Jorrit. 
Wytse wifelet. 
‘Ik meitsje wol foto’s,’ seit Jorrit. Hy jout Wytse in triuwke yn ’e 
rêch nei de stâldoar ta.

‘Wat dochst no man!,’ seit Wytse lilk. 
‘Dit is dyn kâns om in wyld rôfdier te sjen,’ seit Jorrit. 
Mèèèèh! Klinkt it dan wer lûd. Se hearre de skiep bewegen.
‘Dy wolf jeit de skiep op. Hjirhinne...’ De stim fan Wytse slacht 

oer.
‘Wolven jeie dochs altyd yn in roedel?’ flústeret Jorrit.

Ferskrikt sjocht Wytse him oan. ‘In roedel?’ freget er.
It lûd fan de skiep komt tichteby. Jorrit stoot achterút en klimt op 
de heabalen.
Wytse sjocht benaud nei de yngong fan de stâl.
Hy wifket... Docht in stap efterút.
Klinker de klonk! In amer falt om.

Dan hearre se draven.
Wytse set it ek op in draven. 
‘Ik sjoch wat bewegen! Tink derom!’ ropt Jorrit. 

Flats, Wytse glidet út en falt midden yn in koweflaai. Hy draait him om.
‘Bèèèèh!’ klinkt it lûd. In pear skiep sjogge Wytse skiepeftich oan.

Dan floept it ljocht oan. Heit stiet yn ’e stâl. Ferbjustere sjocht hy fan Wytse 
nei Jorrit. ‘Ik kaam efkes by jim sjen,’ seit er.

‘De skiep,’ stammeret Wytse. ‘Se kamen hjir samar hinne. Ik tocht dat de wolf harren 
opjage.’

Heit begjint te bolderjen fan it laitsjen. ‘Jawis, in wolf yn skieppeklean,’ laket er. ‘Jonge, de skiep 
komme hjir om te skûljen foar de rein!’

Wytse en Jorrit sjogge elkoar beteutere oan.
‘Bèèèh,’ mekkerje de skiep. 
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linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke sidenIf you ask me to
Wa’t oan TikTok tinkt, tinkt wierskynlik oan Charli 
D’Amelio. De 18-jierrige Amerikaanske is ien fan de 
bekendste TikTokkers yn ’e wrâld. Mar se hat har 
karriêre útwreide. Se hat nammentlik har earste ferske 
mei fideoklip útbrocht: If you ask me to. It giet oer in 
famke mei in brutsen hert. Charli hopet minsken 
dy’t it ferske hearre, helpe te kinnen mei harren 
leafdesfertriet. Hasto it al heard?

Wednesday 2
Doe’t de Netflix-searje Wednesday útkaam, bruts 
dy fuort sjochrekôrs. De makkers koene dan ek net 
oars as in twadde seizoen meitsje. De searje giet oer 
Wednesday Addams, fan de bekende Addams-famylje. 
Sy wurdt nei in skoalle foar outcasts (bern dy’t oars 
binne as oare bern) stjoerd. Dêr makket sy hiel wat 
tsjustere aventoeren mei. Goed nijs dus foar wa’t de 
earste searje hiel leuk fûn!

De namme is Bond
It is alwer oardel jier lyn dat de lêste James Bond-film 
yn de bioskopen draaide. Heech tiid foar in nije film 
dus. Mar de fraach is: wa moat de Britske spion spylje? 
De lêste Bond-akteur Daniel Craig is nammentlik 
opholden. Der gean wol wat nammen rûn: Idris Elba 
(50), mar ek de jongere Aaron Taylor-Johnson. Ek de 
namme fan Emily in Paris-akteur Lucien Laviscount 
wurdt neamd... Der hawwe yn ’e rin fan ’e jierren al hiel 
wat Bond-akteurs west. Wa sjochsto as de nije James 
Bond?

Tekst: G
jaldau Sijtsm

a

Hawkeye yn it sikehûs
Jeremy Renner hat út it sikehûs wei witte litten dat 
it goed mei him giet. De Amerikaanske akteur, dy’tst 
wierskynlik wol kenst as Hawkeye út Marvel-films, 
rekke slim ferwûne doe’t hy op nijjiersdei oerriden 
waard troch syn snieskower. Hy besocht de wein tsjin te 
hâlden, mar dat rûn net goed foar him ôf... Miskien sit 
der dochs in bytsje in superheld yn him, want yntusken 
knapt er alwer wat op. Betterskip Hawkeye!

Ut ’e kast
Stranger Things-stjer Noah Schnapp is út ’e kast 
kaam. Dat die hy yn in koarte TikTok-fideo. ‘Doe’t ik 
it einlings oan myn freonen en famylje fertelde, seine 
sy allinnich mar “dat wisten wy al”’, skreau Noah by de 
fideo. De 18-jierrige akteur hat dêrmei oerienkomsten 
mei syn Stranger Things-personaazje Will Byers, dy’t 
yn de searje út ’e kast kaam. ‘Ik tink dat ik mear op Will 
lykje as ik tocht’, seit Noah. 

Mei dy kin ik it oan
Anouk en Emma Heesters hawwe tegearre in ferske 
útbrocht. It duet hjit Met jou kan ik het aan. De twa 
sjongeressen gienen de gearwurking oan fanwege de 
25ste edysje fan Vrienden van Amstel Live. Anouk en 
Emma sille it ferske net allinnich op it poadium hearre 
litte... It is ek noch it temaferske fan it evenemint! 
Emma Heesters seit it in hiele eare te finen om mei 
Anouk te sjongen. Wat fynsto fan it nûmer? 

Emma Heesters trede koartlyn op yn Yndia. 

Dat wie har earste optreden yn dat lân. 

Emma hat in hiele soad fans yn Yndia. Dat 

komt trochdat se op har Instagram- en 

YouTubekanaal in protte Yndiaaske covers 

dielt.

!!
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Rinze de Jong (15) út 

Bûtenpost sit al fan jongs ôf 

oan yn in rolstoel. Dat hat 

er sels noait echt sjoen as 

in beheining (beperking). 

Hy is in sportive en 

ûndernimmende jonge. En 

hy doart grut te dreamen. 

‘Ik ben nu hard aan 

het trainen voor de 

Paralympische Spelen van 

2028 in Los Angeles!’

Parasporter Rinze Parasporter Rinze 
‘Ik wil naar de Paralympische Spelen’

Hoe komt it dat Rinze yn in rolstoel sit? ‘Ik 
heb spina bifida. Dat betekent dat ik geboren 
ben met een open rug en dat mijn zenuwen 
zijn aangetast.’ De presise oarsaak fan de ôf-
wiking is net bekend. Wol witte wy dat dizze 
handicap yn trochsneed (gemiddeld) by sa’n 
4,5 op de 10.000 bern foarkomt. Rinze hat in 
âldere en in jongere broer dy’t beide allebeide 
gjin beheining hawwe. ‘Ik weet niet beter dan 
dat ik in een rolstoel zit en zij niet. Het is wat 
het is, ik heb me nooit gericht op mijn handi-
cap. Ik heb tot nu toe ook alleen op reguliere 
scholen gezeten en dat gaat prima. Toen ik 
net op school kwam moesten ze een beetje 
wennen, want ze hadden nog niet eerder ie-
mand in een rolstoel meegemaakt. Maar na 
een week was het gewoon gezellig.’ 

Frame running
Rinze giet selsstannich mei de trein fan 
Bûtenpost nei Ljouwert, dêr’t hy yn 4 vmbo-tl 
fan it Gomarus College sit. ‘Het examenjaar! 
Ik ben druk met leren want dat wil ik zeker 
goed afronden.’ Neist skoalle docht Rinze ek 
oan sport. Yn 2017 begûn hy by AV Lioni-
tas in pilot ‘racerunning’, wat tsjintwurdich 
‘frame running’ neamd wurdt. Rinze: ‘Mijn 
vader had me daarvoor opgegeven en ik vond 
het gelijk leuk.’ In frame runner is in soart 
trijetsjiller (driewieler) sûnder trapers, mei 
in seal (zadel) en in boarststeun. ‘Daardoor 
werd het voor mij mogelijk om hard te lopen.’ 
Rinze hat oan ferskillende wedstriden mei-
dien. Hy wol himsels altyd ferbetterje. 

Sadree’t der iis lei, gie hy ek mei syn frame 
runner it iis op. ‘Of met mijn rolstoel, want als 
mijn vrienden het ijs op gingen wilde ik ook.’ 
Yn 2021 wie by de Sven Kramer Academy yn 
Thialf in pilot frame reedriden. Dêr hat Rinze 
ek oan meidien. ‘Dat vond ik heel erg leuk en 
iedereen die op het ijs stond was enthousiast! 
Met frame schaatsen heb je meer grip, want 
je hebt van die spikes onder je schoenen en 
je hebt schaatsen in plaats van wielen. Dat 
is toch wel anders dan met je rolstoel op 
het ijs. Daarmee moet je 
zachtjes optrekken anders 
glip je weg. Frame schaat-
sen op zo’n ijsbaan waar ook de top-
pers rijden, was echt superleuk!’

Wolsto Rinze folgje op syn rûte nei de 

Paralympyske Spelen? Sjoch op syn 

Instagram-akkount: @rinze_de_jong.!!

Paralympyske Spelen
Yn 2022 die Rinze mei oan de Paralympys-
ke Talintedei op Papendal. Fan jongs ôf oan 
wol hy al meidwaan oan de Paralympyske 
Spelen. Dy dei wie foar him in moaie earste 
stap om syn dream wier te meitsjen. ‘Ik had 
me ingeschreven voor handbiken en whee-
len. Bij het handbiken heb ik een rondje 
gereden met paralympisch kampioen Mitch 
Valize en bij het wheelen kreeg ik les van 
oud-paralympiër Kenny van Weeghel. Een 
superleuke dag om nooit te vergeten!’ Foar 
beide sporten is Rinze scouten troch Team-
NL. Dat betsjut dat hy no ien dei yn ’e wike 
nei Papendal giet. ‘Dat is op zaterdag en dan 
doen we ’s ochtends techniektraining voor 
wheelen en ’s middags krachttraining. Daar-
naast heb ik van de KNWU een trainings-

schema voor het handbiken gekregen.’

Handbiken en wheelen
Handbiken dochst op in lisfyts en wheele 
mei in sportrolstoel. ‘De wheeler heb ik ge-
leend van de Atletiekunie en we zijn bezig 
met een aanvraag voor een eigen handbike, 
want die leen ik nu ook nog.’ Rinze set alles 
op alles om syn dream te realisearjen. Mar 
ek it proses der hinne leveret al moaie mo-
minten op. ‘Ik heb in juli meegedaan aan de 
Pieter Weening Classic. Dat is een toertocht 
van 60 kilometer, maar ook de afstand van 
Buitenpost naar de start in Surhuisterveen 
heb ik op de handbike gedaan. In totaal 80 
kilometer, dat was wel een van de leukste 
dingen op de handbike.’ 

Op de wheeler hat Rinze al meidien oan 
ferskillende wedstriden; it iepen NK yn 
Eindhoven en in wedstriid yn it Belgyske 
Ninove. ‘Ik was op trainingskamp op Pa-
pendal en toen werd ik uitgenodigd om mee 
te doen aan een wedstrijd in Ninove. Mijn 
klasgenoten gingen op survivalkamp in de 
Ardennen, dat was voor mij niet heel han-
dig, dus toen heb ik dat trainingskamp en 
die wedstrijd gedaan.’ Rinze sjocht nei wat 
wol mooglik is mei syn handicap, net nei 
wat hy net kin.

Mei en sûnder handicap
It is belangryk dat bern mei en sûnder han-
dicap mei-elkoar grut wurde. Mei-elkoar 
boartsje, leare en sporte. Rinze hat in fer-
syk oan elkenien: ‘Als je iemand die gehan-
dicapt is in de buurt hebt wonen, probeer 
dan diegene op te zoeken en probeer er ook 
contact mee te maken, zodat hij of zij zich 
fijn voelt.’ 

Tekst: Bianca B
eem

er, byld: M
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Ast de natoer yngiest, dan tinkst al gau oan 

bosk of see. Of oare rêstige gebieten bûten 

de grutte stêd. Hielendal net nedich, seit 

de bekende biolooch Auke-Florian 

Hiemstra. Ek yn ’e stêd is der fan 

alles te belibjen mei de natoer. 

Giest mei op safary 

yn ’e stêd?

Op syk nei stedsnatuer

Mei Auke-Florian op safaryMei Auke-Florian op safary

Skerpe seefûgels 
Hasto wolris in bakje kibbeling besteld oan see yn 

Harns? Is it dy doe ek opfallen dat seefûgels yn de 
loft alles goed yn ’e gaten hâlde? Asto eefkes net nei 

dyn lekkere hapke sjochst, hup… dan bist it samar kwyt en 
sjochst dyn kibbeling fuortfleanen. Gean ris op in bankje sitten 

yn de binnenstêd mei in notysjeboekje en skriuw ris op wat foar 
aventoeren de ferskillende fûgels en oare bisten allegear belibje yn 

de stêd.

Poepkeunstwurken
Fan al dy kibbeling, stikjes pizza en fette patat mei mayonêze moatte 
dy fûgels gauris poepe. Trouwens ek as fûgels wat oars ite as junkfood 

moatte se skite. Hasto wolris sjoen dat in seefûgel of in oar bist in 
ladinkje falle lit? It binne faak gjin lekkere stevige drollen. Nee, it binne fan dy smoarge 

flatsen. Sjoch mar ris om dy hinne: op dakpannen, beamstammen, auto’s of op strjitte. Fynst 
ek net dat se der soms hiele moaie keunstwurkjes fan meitsje? Echte stedsnatuer!

Tekst: Froukje Sijtsm
a
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Wa is Auke-Florian? 
Auke-Florian is biolooch by Naturalis en presintator fan 
Willem Wever. Koartlyn skreau er it boek Perronpapegaaien 
& Krekelcriminelen. Dat giet oer bisten en planten yn ’e stêd. 
Neffens Auke-Florian is der altyd wol natuer te sjen, ek yn 
’e stêd. Hoechst der allinne mar each foar te hawwen. De 
foarbylden yn dit artikel komme út syn boek. 

Fossilen sykje
Natoerstien út de hie-
le wrâld wurdt nei 
Nederlân brocht, om 
bygelyks stoepen en 
diken te meitsjen yn 
in stêd. Dus de stoe-

pe of it fytspaad dat-
sto brûkst, kin bêst 

wolris hiel 
âld wêze. 

En der be-
stiet dêrtroch 

ek in kâns datsto 
fossilen fynst op dy stiennen. Dat binne ôfdrukken 
fan deade bisten. Bygelyks fan in seestikelbaarch 
(zee-egel), skelpdier of in stik koraal. De stêd is dus 
eins in iepenloftmuseum. Kinsto yn dyn stêd ek 
bysûndere fossilen fine?

Stoepeplantsjes
Doe’tst nei fossilen oan it sykjen wiest, hast miskien ek 

wol sjoen dat der allegear gers en ûnkrûd 
tusken de tegels groeide. Mar ast goed 

sjochst, binne it hiele fer-
skillende soarten plan-
ten en sels blommen. Se 
hawwe net iens safolle 

romte nedich. In soad 
planten groeie tusken 
kieren, muorkes of sple-
ten. Pak dyn telefoan 
derby en meitsje mar ris 
foto’s fan watsto tsjin-
komst. In klaproas, of in 
hynsteblom miskien. En 

oars sikest it hiel maklik 
op fia de app ObsIdentify 

(Naturalis).

Skatten fiskje
Miskien tinkst dat der yn stedsfivers of 

grêften gjin fisken of ynsekten binne, mar neat is minder wier. 
Ek yn ’e stêd swimt der fan alles yn it wetter. Fansels ek hiel faak 
stikjes plestik en oare rommel, mar der is mear. Pak der mar ris in 

amer by en tekenje nei watst allegear tsjinkomst. Of 
meitsje in foto en download in ‘zoekkaart’. Litst de 
bistjes dêrnei wol wer frij?

De slak en it klimaat
Hast it hûske fan in slak wolris besjoen? Miskien 

fynst it in smoarch en slimerich bist, mar hy hat in hiel 
bysûnder ferhaal te fertellen. Net alle slakken hawwe nam-
mentlik deselde kleur húske. Der binne giele, donkerbrune 
en sels rôze húskes. Slakken kinne net goed oer waarmte. 

Hoe ljochter de kleur fan it húske, 
hoe better se oer waarmte kin-

ne. Troch klimaatferoaring 
binne der hegere tempera-

tueren. Dêrtroch hawwe 
slakken mei donkere 
húskes it net maklik. 
Gean sels mar ris op 
ûndersyk út. Watfoar 
kleur húske hawwe 
de slakken dy’tsto 
fynst?

3.2.

6.

5.

4.

1.
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StikstofStikstof

17

KINSTO EK WAT DWAAN?

In protte boeren snappe dat hieltyd grutter wurde net 
mear kin. Mar minder kij betsjut ek minder ynkommen 
en dat moat dan wol ergens oars weikomme. In bettere 
wrâld giet ús allegear oan en dêrom moatte én kinne wy 
allegear helpe. Troch te sjen wêr’t ús iten weikomt en 
hoe’t it makke is bygelyks. As elkenien wat mear betelje 
wol foar earlik iten út ’e buert, kinne boeren mear rekken 
hâlde mei de natuer. Mar minder autoride of fleane helpt 
ek. Of minder guod út lannen as Sina keapje dat yn grutte 
kontenerskippen ferfierd wurde moat. Miskien kinst 
it hjir ris mei dyn heit, mem of fersoarger oer hawwe?

Stikstof hat ús lân no al in pear jier yn ’e besnijing. 

It wurdt faak linkt oan trekkeraksjes, omkearde 

flaggen en lilke boeren. Mar wat is stikstof eins 

en wêrom is der sa’n gedoch oer? Wy 

besykje it op in rychje 

te setten. 

Tekst: Ida H
ylkem

a

Wêrom al dy heisa?

Wat is stikstof? 
Stikstof (it atoom N út de skiekundeles) is in gas dat oeral om 
ús hinne is. It is net skealik. Sterker noch: lucht bestiet foar 
78 prosint út stikstof. We azemje (ademen) it yn en út en ha 
der fierder gjin lêst fan. It wurdt oars as dy stikstof him bynt 
oan soerstof of wetterstof. Dan ûntsteane der stoffen dy’t wol 
skealik binne. Dy kinne foar longproblemen soargje ast der in 
protte fan ynazemest. En de natuer hat derfan te lijen.

Hoe dan? 
Planten ha stikstof nedich om te groeien. Mar as der tefolle fan 
is, groeie guon planten hiel hurd en dy drukke oare plantsjes 
fuort. Dat is no it gefal yn natoergebieten. Gers, brânnettels 
en toarnbeien (bramen) groeie omraak en lytsere, kwetsbere 
plantsjes ferdwine. Dat betsjut dat de ynsekten en flinters dy’t 
op dy plantsjes libje, ek ferdwine. En de fûgels dy’t dy ynsekten 
ite, krije it ek dreech. It oantal soarten fan alles wat libbet, ek 
wol bioferskaat (biodiversiteit) neamd, nimt ôf.

Is dat slim?
Ja, want bioferskaat soarget foar it libben op ierde. It soarget 
foar skjinne lucht, skjin wetter en in sûne boaiem. En ynsekten 
binne nedich om derfoar te soargjen dat planten fruchten en 
sied meitsje. En dat ha wy wer nedich foar ús iten.

Wêrom is it no ynienen in probleem?
It stikstofprobleem spilet eins al hiel lang. Sa’n 40 jier lyn wie 
de útstjit fan skealike stikstof noch folle grutter as no. Der is 
al in protte dien om dat nei ûnderen te krijen. Der is doe ek 
ôfpraten dat de natuergebieten better beskerme wurde moatte. 
Dat is fêstlein yn in wet. Yn 2019 hat in rjochter sein dat wy as 
Nederlân ús net oan dy wet hâlde, omdat de natuer noch hieltyd 
achterútgiet. Nederlân is ferplichte om dat stopje te litten. 

Wat ha de boeren dermei te krijen?
De skealike stikstof komt troch meardere oarsaken yn ’e loft 
en yn natuergebieten. De útstjit fan ammoniak (in foarm fan 
skealike stikstof) is neffens wittenskippers de grutste oarsaak, 
sa’n 46 prosint. Dy ammoniak komt frij út dong (mest) fan 
fee. Dêrneist bringe ek fabriken, auto’s, fleantugen en skippen 
skealike stikstof yn ’e loft. In part waait ek út it bûtenlân wei de 
grins oer en komt sa ús lân binnen.

Wêrom binne de boeren sa lilk?
De boeren fine dat sy de skuld fan alles krije. En dat sy ek 
allinne it probleem oplosse moatte. De polityk yn De Haach wol 
minder kij, bargen en hinnen yn Nederlân ha om sa de útstjit 
fan stikstof te ferleegjen. Dat betsjut dat der boeren ophâlde 
moatte en dat oaren net groeie kinne. De boeren fine dat te 
koart troch de bocht. Der binne ek technyske oplossingen om 
de útstjit fan stikstof te ferleegjen. Boppedat soene fabriken, it 
ferkear en Skiphol ek helpe kinne om it probleem op te lossen.

Hoe moat it no fierder?
Dat is in goeie fraach. We binne no hast trije jier fierder en eins 
wit noch net ien hoe’t it komt. It is dan ek best yngewikkeld. 
Troch de útspraak fan de rjochter steane der saken stil dy’t 
soargje foar ekstra stikstof yn natuergebieten. Bygelyks de 
bou fan huzen, want boumasines produsearje ek stikstof. 
Sa hat it stikstofprobleem hiel Nederlân yn ’e tange. It is de 
keunst om der mei ús allen út te kommen.
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Ús pup sit yn ‘e puberteit
syn earen binne stikken.
hoe hurd ik ek syn namme rop,
hy is net te berikken.
Dat bist hat fjoerwurk yn ‘e kop,
hy blaft de hiele dei,
as ik mei him te rinnen gean,
draaft er hieltyd by my wei.

Ús hûn giet dwers tsjin alles yn,
sykjend nei syn eigen spoar.
Hy ferstjit syn strange baaskes
en graaft gatten by in oar.

Ús heit sei mei in grutte knypeach:
dy streken gean fansels foarby.
Doe seach ik nochris nei ús hûn:
ha, hy liket wol op my!

Paul van Dijk

Ús
 h

ûn
Ús

 h
ûn

Y
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Miskien is wiskunde dyn favorite fak. En 

miskien bisto ek wol gek op rockmuzyk. Soe 

dochs fet wêze ast dy twa kombinearje 

kinst. Dat kin mei dizze rockstjer-liniaal. 

Dit mjitark yn ’e foarm fan in elektryske 

gitaar foarmet ferskillende linialen. Dêr 

wurdt mjitte wol hiel leuk fan. Klinkt it dy al 

as muzyk yn ’e earen?

Mjitte as in rockstjer

Sit de toetswike derop en kinst de 

notysjes fuortsmite? Of hast dyn 

favorite snack achter de kiezzen 

en wolst de ferpakking kwyt? 

Smyt it yn dizze jiske-amer yn de 

foarm fan in puntesliper. Makket 

fuortsmite in krekt wat leuker 

putsje. En dyn punteslypsels 

kinne der ek moai yn! Past goed 

byinoar!

Hippe jiske-amer

Do hast fêst wolris bubbeltee of 
boba dronken. In Taiwaneesk 
teedrankje mei molke en tapio-
cabaltsjes. Miskien fynst it wol 
sá lekker datst deryn swimme 
wolst. No dat kin... Dizze boba 
badpearels kinst nammentlik 
yn badderje! Yn deselde geuren 
as de smaakjes fan bubbeltee. 
Hearlik! Mar hee, net opdrinke 
hin...

Bo-bad

Op skoalle hast grif al freonen makke. Mar 
Tobbie de Robot is in freon dy’tst sels bouwe 
kinst. Ast alle 107 ûnderdielen yn inoar set hast, 
komt Tobbie ta libben. Hy makket allegear 
lûdsjes en hat ek emoasjes. Tobbie hat twa 
stannen: folgje en ferkenne. Hy kin dy dus folgje 
of sels op ’e strún gean. Is dit dyn nije bestie?

Apelampe

Tobbie de Robot

Hasto in jungletema yn dyn 

sliepkeamer? Of wolst gewoan 

ris gek dwaan? Dan is dizze 

apelampe krekt wat foar dy. Set 

him op dyn buro om it op te 

fleurjen. Of op dyn nachtkastke 

foar wat gesellichheid. Hoechst 

net fier te sykjen foar de lampe. 

Hy is by de Action te krijen.



Fortnite oanklage
In Kanadeeske rjochter hat it paad frijmakke foar in rjochtsaak tsjin Epic Games, de makker fan it populêre 
sjitspul Fortnite. Alden wolle Epic Games oanklage om’t bern harsels ferwaarleazge hawwe trochdat se ferslave 
binne oan de game. Fortnite hat wrâldwiid sa’n 350 miljoen spilers. De Kanadeeske bern soene net sliept en iten 
hawwe om de game spylje te kinnen. Ek soene se gedrachsproblemen krigen hawwe. De âlden sizze dat Fortnite 
bewust hiel ferslaavjend makke is. 

f-tersidef-terside

Fryslân Bop ûntploft op TikTok
Hasto de Fryslân Bop al dien? De klassiker fan Joost ûntplofte op TikTok. Elk kaam oansetten mei in eigen 
filmke op it nûmer. It wie net it iennige sukses fan Joost dizze winter. Fryslân Bop waard ek útroppen ta 
‘bêste song’ troch Friesland Pop. Syn album Fryslân wie ek nochris nominearre foar in 3voor12 Award yn de 
kategory bêste album fan 2022. Hy wûn de award net, mar de nominaasje wie ek al moai. ‘De manier waarop 
Joost Klein zijn levensverhaal vertelt op Fryslân met een nodige portie absurdisme en surrealisme, maar ook 
goudeerlijk en bloedserieus is ongeëvenaard’, skreau de sjuery. Joost waard yn jannewaris op it Popgala Noord 
ek noch útroppen ta ‘Bêste artyst fan 2022’. Op it Popgala Noord wurde elk jier prizen útrikt foar de Noard-
Nederlânske muzykyndustry. Hiphop-stjer Joost waard grut yn Britsum. 

Fatbikes hieltyd populêrder
Sûnt 1 jannewaris 2023 moatte minsken op in scooter in helm op. En dat wolle in hiel soad minsken net. Dêrom 
keapje se in elektryske fyts dy’t hurd kin, sa as in fatbike. Ferkearsdeskundigen binne dêr net bliid mei. Guon 
minsken stelle de fatbike nammentlik net goed yn en dan kin de fyts wol 40 kilometer yn ’e oere. Dat soarget foar 
gefaarlike situaasjes. Fatbikes binne elektryske fytsen mei dikke bannen. Se geane normaal sa’n 25 kilometer 
yn ’e oere. 

Auto sûnder stjoer, mei joystick
In auto hat in stjoer nedich. Sa hat it altyd west. Mar dêr wol in Dútsk bedriuw feroaring yn bringe. Se meitsje 
auto’s dy’t bestjoerd wurde mei in joystick. Neffens it bedriuw hat in stjoer in protte neidielen. Sa moatst faak 
draaie om in skerpe bocht meitsje te kinnen. Ek kin in stjoer gefaarlik wêze by in oanriding. Se tinke dat in 
joystick better wurket. It betsjinjen fan de auto soe dan itselde wurkje as by in game: nei foaren is gas, nei 
achteren is remje, links is nei links en rjochts is nei rjochts. It bedriuw is al hast 20 jier dwaande mei de technyk. 
Se wolle de auto’s ynkoarten op ’e merk bringe. 

Meast streamde plaat foar The Weeknd
Blinding Lights fan The Weeknd is de meast streamde plaat op Spotify. It nûmer út 2019 is no mear as 3,3 
miljard kear beharke. Dêrmei is it Shape of You fan Ed Sheeran foarby. Dizze twa nûmers binne de iennige 
ferskes dy’t mear as trije miljard kear beharke binne op Spotify. Op it tredde plak stiet no Dance Monkey fan 
Tones and I. Ed Sheeran hie it rekôr hast 4,5 jier yn hannen. 

Tekst: M
arrit de Schiffart


