
Klap op afstand 
 

Elke maand krijg je netjes de Klapkrant toegestuurd. Dat gebeurt 
natuurlijk niet vanzelf. Heel veel mensen zijn hiervoor in de weer. 
Kan dat coronaproof? Ja hoor! Niemand uit de Klapploeg heeft 
live contact met iemand anders. Hoe doen ze dat?  

Elke Klap begint bij Sofie De Moor. Sofie is 
jeugdauteur van supertoffe boeken. Daarnaast is 
zij de hoofdredacteur van Klap. Elke dag volgt ze 
het nieuws. Dan kiest ze waarover ze in Klap zal 
schrijven. Ze gebruikt korte zinnen en eenvoudige 
woorden. Zodat iedereen de moeilijke dingen goed 
begrijpt. Sofie was vroeger juf, en is heel goed in 
dingen uitleggen. Bij de artikels zoekt Sofie ook 
passende foto’s. Dat alles doet ze in haar huis in 
Sinaai. Dat is een deelgemeente van Sint-Niklaas. 

Via mail stuurt Sofie de teksten naar Nele 
Declercq. Die woont in Tielt. Nele is eindredacteur 
van Klap. Ze kijkt de teksten nauwkeurig na. Klopt 
de inhoud? Staan er geen foutjes in? (Een tikfout is 
immers rap gebeurd.) Moet er een tekst ingekort 
worden? Of moet er juist nog een stukje bij … Ze 
bespreekt dit via mail met Sofie. Het online wer-
ken bevalt Nele het best wanneer ze dat vanuit 
haar keuken kan doen.

Nele spreekt via mail ook af met Kenny Rubenis. 
Die tekent de strips en cartoons voor Klap. Hij 
doet dat in Rotterdam! Dat is in Nederland. Wan-
neer alle teksten en tekeningen klaar zijn, mailt 
Nele ze naar Liesbeth Vanden Berghe. Bij haar 

thuis, in Deerlijk, wordt alles vormgegeven. De 
teksten en foto’s worden mooi geschikt. Sofie en 
Nele geven daarover hun mening. Alles wordt aan-
gepast tot iedereen tevreden is. Zó wordt Klap een 
supertoffe krant. 

En dan moet er nog gedrukt worden! De drukker 
in Temse ontvangt alles via mail. Er worden dui-
zenden exemplaren van Klap gedrukt, gevouwen 
en geniet. Die worden in een vrachtwagen geladen. 
En naar Etten-Leur in Nederland vervoerd. In het 
hoofdkantoor van Schoolsupport, de uitgeverij van 
Klap, wordt alles afgeteld en verpakt per klant. De 
pakketten gaan met een bestelwagen weer de grens 
over. Ze worden afgeleverd in een postkantoor in 
Antwerpen. En dan rest er enkel nog een taak voor 
de postbodes …
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>> 4 / Minder vet in chips

Foto iStock

Fo
to

 iS
to

ck
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>> 5 / Poëzieweek

>> 12 / Vaccin
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>> Dossier / De jeugdrechtbank
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Meer nieuws op:www.klapkrant.be
» webcode: ijsberg    
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