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 De zwarte spot 

De directeur van circus Zankrekev heeft iemand aan de telefoon 
die graag in zijn circus wil werken. ‘Wat kunt u allemaal’, vraagt de 
directeur. Degene aan de andere kant antwoordt: ‘Zingen, praten, 
dansen en viool spelen’. ’Dat is veel te weinig’, zegt de directeur, 
‘dus u krijgt geen baan in mijn circus’. Hoort hij aan de andere kant: 
‘tja, wat verwacht u dan van een neushoorn zoals ik?’ 

Zijn wij echt zo! streng? Misschien denken wij wel dat er in die tent ook een circus 
aan de gang is. Met een heel sip optreden van sippe clowns.  
Deze tekening is voor een opdracht in de Cyberquest gemaakt door de deelnemers 
uit Terneuzen. De redactie van de Kampkrant vindt ‘m erg sprekend, maar niet he-
lemaal kloppen. Wij houden ‘s nachts de wacht over jullie, om ervoor te zorgen dat 
iedereen veilig en rustig kan pitten. En soms wijzen we een slaapdronken mentor of 
mentrix de snelste weg naar het toilet. Dat klinkt niet zo streng he. Bedankt voor 
de mooie potloodtekening! 



 

 

                Hooggeserd publiek  
 
Nadat jullie lekker gedoucht hebben, is het tijd om weer terug te 
keren naar de Kampementen. 
Daar gaan jullie eerst een Krachtpatsers Kostje eten. (wat dat 
dan ook mag zijn. . . . Ze hadden beter een krachtpatserontbijt 
kunnen serveren, die mensen van de Keuken) 
 

En daarna is het showtime voor alle plaatsen. 
De mensen van de Jury (Gerdie en Gea, je kent ze wel!) hebben vanavond wel tien paar 
ogen. Ze hebben assistent-Juryleden verdekt opgesteld in het Amfitheater. Na afloop 
volgt er een heuse vergadering om te bepalen wie de drie beste optredens hebben verzorgt. 
Omkopen is niet aan te raden. Een stralende glimlach op het podium zal je ver brengen. 
Het is maar een idee.  

                                                 Donderdag Sportdag 
 

Vandaag is het Sportdag. Een dag waar velen van jullie naar uitkijken, om te laten zien dat 
jullie gaan winnen. Ehm, om te laten zien hoe sportief jullie zijn.  Wat tips van de redactie: 

 
Drink genoeg water. Zeker als het warm weer is.  

Smeer jezelf alvast in met zonnebrandcreme voordat je naar het sportveld gaat.  
En de laatste tip: Veel plezier op de sportvelden! 

Interview: 
Anouk: waarvoor is dit interview 
Necha: Voor de Kampkrant 
Necha: hoe oud bent u? 
Anouk: ik ben 19 jaar. 
Necha: Het hoeveelste Kampjaar is dit? 
Anouk: Dit is mijn vijfde jaar 
Thomas: Wat is je favoriete theaterpersonage? 
Anouk: Ans 
Thomas: Wat is je favoriete Kampliedje? 
Anouk: Dat was eerst Keesje de Jordaan en nu is dat 
Pleecomplex 
Necha: Wat vind je van het theaterverhaal? 
Anouk: Heel leuk, echt heel leuk. 
 
Thomas en Necha bedanken Anouk en gaan er weer van-
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