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Het WEER
verwachting voor zondag 22 april

HET BELOOFT EEN 
STRALENDE DAG TE WORDEN! 

De zon laat zich regelmatig 
zien, ook al verschuilt hij zich 
af en toe achter een wolkje. 
Met maximaal 25 graden kun je 
prima je korte broek uit je tas 
halen! Maar vergeet niet af en toe 
omhoog te kijken. 
Verdriet kan zich zomaar op een 
wolk hebben verscholen en ervoor 
zorgen dat het alsnog gaat 
regenen…. 
Als woede haar ook nog eens 
vergezeld kan dat zelfs 
gepaard gaan met 
bliksemschichten.

Rsw Krant
RSW 

op 
ramkoers2018

De RSW wordt nog leuker door de verschillende tactieken 
die alle deelnemers hebben. Aan het einde van het week-
end zullen we erachter komen welke tactiek het beste 
heeft gewerkt en wie zich winnaar RSW 2018 mag noemen.

Groepje 3.5 (Impeeza) denkt te kunnen winnen door alles goed te 
doen en het vooral gezellig te maken. Volgens hun redenatie kan je 
al niet meer winnen als je in één onderdeel niet goed bent. Gelukkig 
lijkt het positief te beginnen; ze kwamen als eerste binnen met de 
hike, en schoten hun raket het verste weg. Maar of het ook de win-
nende tactiek is...

Groepje 1.5 (Thorheim Groep) hoopt op veel bonuspunten voor hun 
keuken. In plaats van een boom te gebruiken zoals velen, hebben zij 
twee A-frames die met elkaar verbonden zijn voor de stevigheid. Of 
zoals ze zelf zeggen ‘...twee frames die los van de grond staan’. 
We zijn erg benieuwd hoe zo’n zwevende constructie eruit ziet, 
en of deze niet naar een ander subgroepje waait…

Dan is er nog de tactiek van eigenlijk gewoon niet willen winnen. 
Subgroepje 5.1 (de Bevers van de Laurentiusgroep) heeft als doel 
beter te eindigen dan vorig jaar. Aangezien ze vorig jaar laatste 
waren zou dat niet al te moeilijk moeten zijn! Ze hopen de top twintig 
dit jaar te halen, vooral door gezelligheid. Dit is ook gelijk de valkuil, 
aangezien ze door al die gezelligheid nog wel eens een afslag missen 
bij de hike. Ze zijn vast niet de enige ;)

Als je niet denkt te kunnen winnen heb je ook nog altijd de tactiek 
van groepje 5.4 (Havikken Prinses Amalia Groep) die je kunt volgen. 
Als je het niet zelf kan, moet je het ook niet zelf doen. Met veel 
gezelligheid en onder het genot van goede muziek gooien ze hun 
vrouwelijke charmes in de strijd om te zorgen dat anderen ze helpen. 

Welke tactiek denk     dat het    is?! 

Gehanteerde tactieken

 

in deze krant:
Wist je dat  (p8) & gezellige fotohoekjes & 
Vraag het Wanda! (p4) & Fashion (p7) &
Horoscoop (p6) & kans op appeltaart (p5)

Het 
leek even spannend met de 

verschillende inzichten van alle emoties die 
door Ivan’s hoofd heen razen: Woede die de andere 

planeet op wil blazen, met alle gevolgen van de brokstukken 
die daar bij komen kijken. Verdriet die het ook niet meer weet en zich 

nog een beetje in een hoekje zorgen zit te maken over de andere halfbakken 
plannen. De make-over van Afgunst, waardoor we er wel weer stralend uit zullen 

gaan zien, maar of dat gaat werken om het probleem te verhelpen. En het vluchtplan 
van Angst dat misschien wel kan werken, als we niet met een hele planeet aan mensen 

waren die we dan moeten gaan evacueren. Allemaal aardige ideeën maar alleen komen ze er 
niet uit...

Gelukkig hebben we de neuzen weer een beetje dezelfde kant op gekregen, waardoor Ivan hopelijk met 
een goede oplossing kan komen. Misschien dat een goede nacht slaap kan helpen om weer wat hel-

derder over de problemen na te denken. Het is even afwachten wat de ochtend zal brengen, maar het lijkt 
erop alsof we in ieder geval weer wat verder kunnen komen en dat de oplossing nabij is. We hebben zondag 

nog bijna een hele dag om het noodlot af te wenden, en als we de inzichten van de verschillende emoties op 
de juiste manier kunnen combineren kan het nog best wel eens gaan lukken om Zianië van de ondergang te 
redden.

TO BE CONTINUED. . .

.. De RSW altijd geweldig is ?!

Wist Je Dat...
.. De Mondriaan als eerste aan kwam, maar zich toch als een van de laatsten aanmeldde omdat ze nog op een persoon moesten wachten?

 
er WEER
het is

 
het

dit was 
WEER

.. Subkamp Blauw een 

welkomstboog van uien 

heeft hangen bij de 

ingang van het subkamp 

zodat iedereen daar 

moet huilen?

.. De RSW-secretaris Bas op zaterdagochtend voor de aanmelding nog patrouillelinten aan het maken was voor zijn eigen groep?

.. ploeg 'Herten' 
(Woudlopers) 
denken dat je 
naast de ten-
tharingen ook de 
bomen in het bos 
de grond in moet 
slaan?

.. De Valken (Soekwa) allemaal een zelfge-maakt themashirt hebben, voor ieder gebaseerd op zijn of haar karakter? De meest chagrijnige scout draagt het shirt van Anger, de meest vrolijke van het stel dat van Joy.

.. De scouts van HMG (subgroep 1.6) het Eekhoorn-
bos voor een dag willen veranderen in Eenhoornbos 
om zo hun mannelijkheid te tonen?

.. De Uilen van HMG een uitstekend reactievermogen 
hebben? Maar goed ook, anders was een driepoot 
bovenop de tent gevallen. Dat gebeurde bij de Ek-
sters (Impeesa) bijna op iemands hoofd. Ze waren 
het unaniem eens over wiens schuld dat was. De 
EHBO was niet blij, zij willen namelijk hoogstens 
één pleister plakken en verder in de zon zitten.

.. subgroep 1.6 graag wilt weten waar je de 
droeftoeter kunt 

kopen?

oh ja joh?

heus ?

eg w
aar?!

Scouting Regio Utrechtse Heuvelru
g

.. De dramaqueens 
(H.E. Hermansgroep) 
radslagen kunnen 
maken met de middelste 
piopaal van hun 
driepoot, en ze dit 
beter niet demon-
streren aan andere 
subgroepjes?

.. een Scout van Katimavik 

zijn uniform aantrok, ná 

de uniformcheck? En hij 

het er mee eens was dat 

deze planning voor 

verbetering vatbaas is?

.. de bemanning van post 
twee zich afvroeg of ze op 
de juiste plek stonden?

.. we echt 
fantastisch 
weer hebben 
gehad?

nee, echt?
!

Hou me tegen!

eggt?!
grapje, 

toch?

.. Scouts uit Amers-foort nog nooit van een oleaat hadden gehoord:             'een oliepiraat?!'

hoe BizaRR?!

dat 
lieg je!

hou op zeg, echt?!

wonder-
lijk!

BEKIJK OOK DE SUPER UITGEBREIDE FANTASTISCHFABULEUZE KAMPKRANT OP RSW.REGIO-UH.NL
bestejij

Het is lente... Iedereen 
merkt het: er hangt iets 
bijzonders in de lucht. Als 

bijen op honing worden 
tweehonderd Scouts naar 
Austerlitz getrokken. Het 

is weer de hoogste tijd 
voor.. de RSW!  Wie mag 

zich de beste ploeg  
van de regio noemen?
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Comfort food: gehakt tosti
Hoewel er een onderzoek bestaat dat beweert dat comfort food 
helemaal niet bestaat, zijn wij er toch echt van overtuigd dat het eten 
van een lekkere vette hap ons een stuk beter laat voelen. 
Als jullie ook even al jullie emoties weg willen eten met de patrouille, 
dan is dit recept voor comfort food op jullie naam geschreven. 
Geniet ervan, dat gaan wij in ieder geval wel doen. 

Dit gerecht is erg makkelijk om te bereiden, maar  wel super lekker! 
Je kan hem zelfs als lekkere avond snack maken.lekker! 

ZO WORDT HET LEKKUUURRRRRR:
1. Rul het gehakt in een koekenpan totdat het gaar is op gemiddeld vuur. 

Zodra je het gehakt uit elkaar hebt gehaald in de pan voeg je de ui en 
groene peper toe en bak je deze mee.

2. Voeg de ketchup, mosterd, knoflook, Worchestershire saus en cayenne 
peper toe aan het gehakt. Bak het op laag vuur voor 5 minuutjes terwijl 
je goed blijft roeren.

3. Strooi een kwart van de kaas op een sneetje brood, en doe het gehakt-
mengsel daar bovenop. Leg een tweede sneetje brood daar weer op.

4. Laat een halve lepel boter smelten in de pan en leg de tosti in de pan. 
Zodra er een mooi bruin korstje op de onderkant van de tosti is ont-
staan doe je nog een halve lepel boter in de pan, en draai je de tosti om. 
Bak deze kant op dezelfde manier en zorg ervoor dat de kaas goed is 
gesmolten.

Je wilt er natuurlijk zo hip  
mogelijk bijlopen deze zomer, en 
met onderstaande tips heb je dat 
in no-time gefixt! De modetrends 
vinden dit jaar hun oorsprong in 
het verre Zianië. Het grote voor-
deel?! Ook jouw lievelingskleur 
komt vast en zeker terug in een 
van deze vijf collecties!

Paura
Dit is de collectie voor de modebe-
wuste scout die zoekt naar zekerheid 
en (een paarse) eenheid in uitstral-
ing. Gooi dus alles wat niet een tint 
paars bevat maar uit je kast, en shop 
nu Paura. Daarnaast draait het bij 
deze collectie allemaal om streepjes 
en ruitjes. Wil je echt top voor de dag 
komen, zorg dan voor paarse ruitjes. 
Om het af te maken is de paarse 
vlinderdas uiteraard een must! 

Dolore
Met deze collectie kom je chill de 
zomer door. Een donkerblauwe 
broek (de favoriete kleur van elke 
scout uiteraard) gecombineerd 
met een losjes vallend shirt staat 
gegarandeerd voor optimaal draag-
comfort. Bijpassende blauwe flatjes 
maken het helemaal af. En het moo-
ie van dit alles? Met deze kledinglijn 
hoef je helemaal niet te denken aan 
die bikini body! In een verdrietige 
bui kan je dan ook nog steeds lekker 
repen chocolade opsmullen.

Furia
De meest hippe collectie van deze 
zomer! Hier draait het eigenlijk 
maar om 1 ding: zoveel mogelijk 
rode accessoires. Een zonnebril, 
riem, sieraden, alles is rood! Al-
hoewel sommigen dit als een vrolijke 
kleur beschouwen weet jij natuurlijk 
wel beter. Deze felle kleur past per-
fect bij een fel karakter. Kom maar 
op dus, want vandaag is rood…..

Gioia
Met de Gioia collectie haal jij de 
zomer in huis! Iedereen wordt gelijk 
vrolijk als ze naar je kijken. Met de 
zonnige kleur geel als basis zit je 
he-le-maal goed! Combineer dit met 
blauwe accessoires en je bent klaar 
om richting strand te gaan. Deze 
kledinglijn mag dan ook zeker niet 
ontbreken in je kledingkast. Geniet 
ervan dat je het stralend middelpunt 
bent, en breng volop vreugde in jouw 
team!

Avversione
Hou jij daarvan om de grenzen op te 
zoeken? Dan is de Avversione col-
lectie echt iets voor jou! Het motto 
van deze kledinglijn is hoe meer 
de kleuren met elkaar vloeken hoe 
beter! En dat kan natuurlijk perfect 
door groen en paars met elkaar te 
combineren! Geniet jij van de afke-
urende blikken van anderen? Ga dan 
deze zomer voor Avversione!

kampopbouw
Op de zaterdagochtend maken 
de subgroepjes kennis met hun 
subkamp voor het weekend en 
hun subkampstaf. 
Niet alleen de subgroepjes gaan 
de strijd aan tijdens dit weekend, 
ook bij de subkampen onderling 
heerst er enige competitie. 
De eerste uren zijn de groepen zelf 
druk met hun kampopbouw; tent 
opzetten, keuken bouwen, piopal-
en ontwijken, deurbellen ophang-
en, watergevechten houden en 
selfies maken voor de selfie-wall. 
Wat ze wellicht niet doorhebben is 

dat de subkampstaf ook hun best 
hebben gedaan met de opbouw 
van het subkamp. Groen kan met 
afgunst in de spiegel kijken hoe 
groot de wallen aan het einde 
van het weekend zijn. Rood heeft 
boos uitziende skippyballen in het 
bos hangen. Paars heeft angstig 
een plekje helemaal achterin 
gezocht om iedereen te ontwijken 
en Blauw hangt zelfs uien op om 
iedereen aan het huilen te krijgen.
Onder luid en enthousiast ge-
schreeuw knallen de verschillende 
subkampjells over het terrein. Uw 
redactie concludeert tevreden:  
De RSW is nu echt begonnen  
en de strijd kan losbarsten!

• 500 gram rundergehakt
• 1/2 ui
• 1/4 kopje gesneden groene 

paprika
• 1,5 theelepel Worchestershire 

saus
• 1 theelepel mosterd 

• 1 teentje knoflook
• 1/8 theelepel cayenne peper
• 8 sneetjes witbrood
• 1 kopje versnipperde cheddar 

kaas
• 4 lepels boter
• 2/3 kopje ketchup

Ingrediënten voor een hongerige patrouille:

Smulleklijk eten!!
Nom nom
Nom nom

nom noM
Nom nom

fotohoekje
gezellig 'opbouw'

fotohoekje
gezellig 'tocht'

FASHION LOOKS 

ZOMER 2018

Het was een vroege ochtend voor de deelnemers van de 
RSW: om half acht al kwamen de eerste groepjes het 
terrein op. Sint Ansfridus (1.2) was dit jaar als eerste 
over de streep. De eer moest natuurlijk hoog worden 
gehouden na de winst van vorig jaar, en op tijd aanme-
lden was een goede eerste stap. Kort daarna betreden 
de scouts van Katimavik als tweede het terrein. Deze 
groep deed dit jaar voor het eerst sinds 1811 weer mee 
aan onze RSW - van harte welkom! Erg enthousiast 
hadden de scouts hun eigen hout en meubilair meege-
nomen, goede voorbereiding is immers het halve werk. 
Alleen het verplaatsen van de aanhanger zou soepeler 
kunnen: twee scouts probeerden de aanhanger uit een 
kuil te duwen, terwijl de rest op de aanhanger meeliftte. 
Het derde entreeticket was voor de Woudlopers, die de 
intentie hadden dit jaar weer hoog te eindigen.

Inmiddels stroomden de groepjes langzaam binnen en 
ontstond er een kleine rij voor de aanmeldtafel. Een 
ouder leek het concept rotonde niet te begrijpen, een 
aantal groepjes stond op een laatste patrouillelid te  
wachten, the usual stuff. De groepjes meldden zich 
aan en deden nog even een role-call met Bas. Een deel 
kreeg een satéstokje mee, dat ze bij Uriëlle in mochten 
leveren voor in haar kapsel, zodra ze voor de uniform-
controle en ploegenfoto's kwamen. Hierna was het tijd 
om door te reizen naar het subkamp, om voor de open-
ing nog snel even de spullen uit de kar te laden en ken-
nis te maken met de subkampstaf en de andere ploegen. 

We waren er klaar voor, de RSW op ramkoers!

We zijn er weer klaar voor, de RSW op ramkoers!
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steenbok 
Het defenestreren van je afwas is 
niet de juiste manier om hiermee om 
te gaan. Hoewel het in eerste instan-
tie lijkt alsof de vuile vaat uit je leven 
verdwenen is, staat er vroeg of laat 
een agent voor de deur en moet je 
alles alsnog schoonmaken. Dat je tot 
die tijd van je tablet moet eten is ook 
een tegenvaller.

waterman 
Angstige tijden voor de Waterman: 
het uiteenvallen van de vereniging 
voor het behoud van de Gerenuk, 
een eskimo met een kaasrasp en het 
aankomende WK onderwater-hand-
bal zullen je slapeloze nachten be-
zorgen. Wel gaat het beter met je 
gesnurk, en ook bedplassen lijk je 
niet meer aan toe te komen.

vissen 
Kleurloze blauwe geluiden slapen 
gorgelend achter zinderende torens 
van aardgas. De vissen hebben ons 
beloofd dat je hiermee voldoende 
informatie hebt om de belangrijke 
levenskeuze die je zondagavond te 
wachten staat juist te maken. Je 
reservegetal is 47, en als het niet 
lukt kun je altijd nog piraat of ninja 
worden.

ram 
Woede, Irritatie, Furie en Gremolata. 
Deze vier woorden zullen deze RSW 
je zondagmiddag definiëren nadat 
een buitenaardse grootmoefti er met 
je favoriete linkerslipper vandoor 
gaat. Maar hou vol, want als het 
konijn door de appelmoes springt zal 
de geit zijn gemolken.

st ier 
Iemand vertelde me ooit dat de 
wereld me zou rollen, ik ben niet het 
scherpste gereedschap in de schuur. 
Ze zag er nogal dom uit met haar 
vinger en haar duim in de vorm van 
een L op haar voorhoofd... Je zal het 
nooit weten als je niet gaat, je zal 
nooit schijnen als je niet gloeit. Hey 
nu, je bent een Elstar, pak je spel op 
en ga spelen.

tweel ingen 
Blijdschap ligt in het verschiet voor 
de tweelingen: je cavia leert saxo-
foon spelen, je artisjokken-allergie 
is spontaan voorbij en dat rare ge-
luid ‘s nachts in de kelder blijkt een 
privé-concert van Gerard Joling te 
zijn. Om hiervoor in aanmerking te 
komen moet je echter wel 2 jaar in-
geschreven staan bij het Nieuw Tax-
onomisch Genootschap, anders gaat 
de pret helaas aan je voorbij.

kreeft 
Het is treurig maar waar, je bent niet 
de reïncarnatie van Peter-Jan Rens. 
Het feit dat de beste man nog in 
leven is was misschien al een kleine 
spoiler, maar DNA-onderzoek weet 
te bevestigen dat je verre van ver-
want bent aan een cactus van welk 
soort dan ook. Manieren om met je 
verdriet om te gaan zijn ukulele ler-
en spelen, zwemmen met dolfijnen 
en synchroonvingerverven op dins-
dagmiddag.

leeuw 
Die leuke PL van de buren waar je 
een oogje op hebt blijkt allergisch te 
zijn voor eenhoorns, wat natuurlijk 
wel een serieuze dealbreaker is. 
Of een lange-afstandsrelatie de 
oplossing is, durven de sterren niet 
te zeggen. Wel raden de sterren 
je aan te investeren in een nieuwe 
krultang; deze zal komende dinsdag 
van pas komen in een leven-op-
dood-gevecht met een hondsdolle 
tuinkabouter.

maagd 
Tot je grote ontsteltenis en walging 
wordt je teen door een ploeglid voor 
Franse kaas aangezien. De verwar-
ring komt pas aan het licht doordat 
je crackertjes tussen je tenen voelt 
breken. Zie de kruimels maar eens 
uit je schoenen te krijgen...

weegschaal 
Je leven krijgt een bizarre wending 
als een lama er met je themakled-
ing vandoor gaat. Je PL geeft je de 
schuld van het mislukken van het fu-
seringsgesprek met de Fakkeldraag-
sters, hoewel je vermoed dat de CIA 
hier een hand in heeft gehad. Verder 
blijkt de leiding je haringenzak per 
ongeluk naar Novgorod gestuurd 
te hebben in plaats van Austerlitz. 
Onthoud: fouten maken is menselijk.

slangendrager 
Hier had jouw advertentie kun-
nen staan! Bel snel met 0800-3 en 
reserveer dit of een ander ster-
renbeeld naar keuze. 20% van de 
inkomsten komt ten goede aan 
een fonds voor koorddansers met 
hoogtevrees. In anders nieuws is je 
verzoek toe te treden tot de dieren-
riem weer zonder opgaaf van reden 
afgewezen. Je bent het komend jaar 
in ieder geval nog de Pluto onder de 
sterrenbeelden.

schorp ioen 
Vannacht wordt je nachtrust ernstig 
verstoort door een botsing tussen 
je planeet en een intergalactische 
cherrytomaat. Hoewel je knuffel 
nog wel te redden valt is het helaas 
minder gesteld met de schone vaat. 
Opnieuw naar bed gaan heeft geen 
zin, want je buurman grijpt deze 
kans meteen aan om een keelz-
ing-act voor het songfestival voor te 
bereiden.

boogschutter 
Je kan het bijna niet geloven, maar 
je bent de 10.000e bezoeker van de 
RSW. Als je de vier cijfers van je 
postcode, een kopie van je veter-
strikdiploma en je bloedgroep bij de 
redactie achterlaat, maak je kans op 
één van de 400 kleuren-grasmaaiers 
(bluetooth en batterijen niet inbegre-
pen). Bof jij even!

horoscoop

goed om 
te weten

zet je toekomst alvast in je agenda

#plannuuh

had je dit  
maar eerder 
geweten.. . .

van onze enige echte       -astroloog oh wow!
RSW

GELUKKIG  
HEBBEN WE  
DE FOTO'S  
NOG
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Broniszz:

‘Ik vindt Marin leuk maar  
ik durf het niet te zeggen!’.

Ohh.... de liefde... tenminste ‘leuk vinden’ is liefde. 
Toch? Dat snap je misschien nog niet. Of misschien 
ook wel. Neem nou maar van mij aan dat dit liefde 
is. Liefde dus. Ja lieverd, er is niets lastiger dan dat. 
Liefde is alles. Liefde is een zebrapad zonder stopli-
chten, een vers behangetje in de woonkamer en een 
rode M&M tussen zijn rode vriendjes. Of blauwe, dat 
is ook liefde. Kern van mijn verhaal? Geniet ervan! 
Zwelk er in (nee niet de Harry Potter-sport). En als 
het genieten op is, of op dreigt te raken: ga op Marin 
af en vertel het! Hoppa, dóen! Wie weet eten jullie 
voortaan samen je tosti’s (zie pagina 2) of gaan jullie 
gezellig samen een wandeling maken in Drenthe.

anoniempje:

‘Ik wil kaas’.

Waar gaat je voorkeur naar uit, lieve anoniempje? 
Een frans kaasje of een smeerkaasje? Het spul van 
tussen je tenen of de bruine versie met pinda’s in een 
potje? En dan met of zonder stukjes? Je vraag is nu 
wat te breed om te beantwoorden. Je moet toch echt 
ietsje meer richting geven. Maar ik vermoed dat al je 
gevoel voor richting verdwenen is tijdens de tocht. Ik 
zal bij het uitlaten van Freddie opletten of ik het tegen 
kom en het dan jouw kant op sturen. Met een stukkie 
kaas, als je lief bent. Of een potje, ligt er aan wat in 
de aanbieding is (het RSW-salaris wordt elk jaar lager 
en lager en lager...)

D. van K.

‘Mijn groepje is wel heel gezellig. Maar  
luistert niet. Onze PL doet er niets aan!’

Nou meid/kerel, dat is toch geweldig? Fijn dat het in 
ieder geval al gezellig is, dat is de helft van de winst. 
Stel je eens voor, wat een misere het zou zijn als ook 
dat niet het geval was?! Dan zouden al je emoties 
volledig in de stress schieten, want gezelligheid heeft 
een mens (en z’n emoties) nou eenmaal nodig! Pro-
beer het rustig aan te pakken: werk jezelf op tot aPL, 
vervolgens PL, ga de A-PL training doen en wordt 
dame/heer en meester over je groepje, de gezellig-
heid, het luisteren en jullie voedingsvoorraad. Dat 
laatste noemde je niet, maar is gewoon super belan-
grijk. Echt, geloof mij. Wil je ook nog een snoepje? 

WANDA weet Raad
met al je RSW-vragen

BESTE vraag van de hele RSW

Je wint een 14-daagse 

voetreis naar R
ome!

RSW in CIJFERS
win een appeltaart... 

(zo van 1, 2 en 3 weet je wel)mmmmmm!!!!
Trek een lijntje tussen het cijfer en de juiste omschrijving. Eentje hebben we er al voorgedaan. 
Plaats een foto van je oplossing op de Facebookpagina van de regio en maak kans op een APPELTAART.

kampvuurprogramma
Wie is het flexibelst, heeft de grootste mond, tech-
nische inzicht, een neus en wie kan het beste bellen 
blazen? Zomaar wat vragen die heel normaal zijn 
voor een zaterdagavond op de RSW.
Daar waar Ivan zich nog nergens druk om maakt, 
slaan zijn emoties enigszins op hol. Zieanie ligt op 
ramkoers met een andere planeet en de almachtige 
leider lijkt niet van plan te zijn daar iets aan te doen. 
En dus roepen de emoties de hulp in van de sub-
kampen; ze dansen de hoky poky, proppen zoveel 
mogelijk marsmallows in hun mond, doen een poging 
door een A4tje heen te kruipen, verplaatsen watjes 
met een neus vol vaseline en proberen bellen zo ver 
mogelijk te blazen.
Uiteindelijk is subkamp groen de winnaar met de 
oplossing om de bewoners van de andere planeet te 
laten leven maar een metamorfose te geven zodat 
de afgunst minder zal zijn. Woede vindt dat ze vals 
spelen en wordt zo kwaad dat hij een kernherinnering 
kapot smijt. De emoties slaan op hol. Verdriet gaat 
huilen in een hoekje, Angst is verlamd en Plezier blijft 
alleen achter.
Hopelijk kunnen de deelnemers bij het avondspel de 
emoties weer bij elkaar brengen.

(en andere dringende moeilijkheden)

      je 
• je rugzak lekkerder zit als je  

mok niet in je onderrug prikt?
• er pizza is bij Thorheim (1.5)?
• de scouts van de Dr. A E Hermansgroep (3.6)  

van erelinten voorzien zijn?
• het team van Cay Noya de themanaam  

‘De Fakkeldraagsters’ heeft gekozen?
• H.M.G.-en een werkwoord is?
• ze bij subkamp rood boos zijn,  

omdat ze het verst van de WC zitten?
• Manitoba (5.2) tegen de avond onder de hairspray 

zit, met uitzondering van Mena (is al geverfd) en 
Bo (gaat kaal)?

• Hidde van de PAG (5.3) denkt dat hij dertig is?
• de dames van PAG (5.4) wat opstart-struggles 

hadden (ze misten een gasfles, gasstel,  
haringen en APL) maar hier helemaal bovenop 
zijn gekomen?

• je geen punten kan verdienen  
door dit gewoon aan de jury te vragen?

• de tent bij De Uilen van H.M.G. (1.6) ogen heeft?
• Sint Ansfridus (1.2) een recyclestraat heeft?
• oranje niet rood is?
• er zaterdagavond in subkamp blauw  

nachtelijke ontvoeringen gepland staan?
• er een bijzondere allergie is geconstateerd:  

niet kunnen slapen door het eten van eieren

AANGEBODEN, Требуются & GROETEN:
• tegen elk aanvaardbaar bod: elastieken bij 1.6  

(De Uilen van H.M.G.) In overleg ook post-its. 
Zakken snoep in het bijzonder welkom.

• Требуются: кексы. Ответы на номер 3.6 в 
Bodhi.

• Okke A en Ryan van de W.S.J. willen de groeten 
doen aan Okke R, Hugo, Renske en Wiebe (allen 
WSJ). En aan Elsemieke van de PL-APL training.

DAT...WIST euh? nee?

liter melk

pastinaken die geschild moesten worden

graden waar we op zaterdag van konden genieten

watjes dat subkamp groen met neus op het bord kreeg

geplakte pleisters

taarten dat 2.2 krijgt van hun leiding als ze winnen

niet geleverde items door de supermarkt

kilo gehakt

45

24

12

73

17

7

22

6

mmmmmm!!!!
nou, lees d

an!



54

Broniszz:

‘Ik vindt Marin leuk maar  
ik durf het niet te zeggen!’.

Ohh.... de liefde... tenminste ‘leuk vinden’ is liefde. 
Toch? Dat snap je misschien nog niet. Of misschien 
ook wel. Neem nou maar van mij aan dat dit liefde 
is. Liefde dus. Ja lieverd, er is niets lastiger dan dat. 
Liefde is alles. Liefde is een zebrapad zonder stopli-
chten, een vers behangetje in de woonkamer en een 
rode M&M tussen zijn rode vriendjes. Of blauwe, dat 
is ook liefde. Kern van mijn verhaal? Geniet ervan! 
Zwelk er in (nee niet de Harry Potter-sport). En als 
het genieten op is, of op dreigt te raken: ga op Marin 
af en vertel het! Hoppa, dóen! Wie weet eten jullie 
voortaan samen je tosti’s (zie pagina 2) of gaan jullie 
gezellig samen een wandeling maken in Drenthe.

anoniempje:

‘Ik wil kaas’.

Waar gaat je voorkeur naar uit, lieve anoniempje? 
Een frans kaasje of een smeerkaasje? Het spul van 
tussen je tenen of de bruine versie met pinda’s in een 
potje? En dan met of zonder stukjes? Je vraag is nu 
wat te breed om te beantwoorden. Je moet toch echt 
ietsje meer richting geven. Maar ik vermoed dat al je 
gevoel voor richting verdwenen is tijdens de tocht. Ik 
zal bij het uitlaten van Freddie opletten of ik het tegen 
kom en het dan jouw kant op sturen. Met een stukkie 
kaas, als je lief bent. Of een potje, ligt er aan wat in 
de aanbieding is (het RSW-salaris wordt elk jaar lager 
en lager en lager...)

D. van K.

‘Mijn groepje is wel heel gezellig. Maar  
luistert niet. Onze PL doet er niets aan!’

Nou meid/kerel, dat is toch geweldig? Fijn dat het in 
ieder geval al gezellig is, dat is de helft van de winst. 
Stel je eens voor, wat een misere het zou zijn als ook 
dat niet het geval was?! Dan zouden al je emoties 
volledig in de stress schieten, want gezelligheid heeft 
een mens (en z’n emoties) nou eenmaal nodig! Pro-
beer het rustig aan te pakken: werk jezelf op tot aPL, 
vervolgens PL, ga de A-PL training doen en wordt 
dame/heer en meester over je groepje, de gezellig-
heid, het luisteren en jullie voedingsvoorraad. Dat 
laatste noemde je niet, maar is gewoon super belan-
grijk. Echt, geloof mij. Wil je ook nog een snoepje? 

WANDA weet Raad
met al je RSW-vragen

BESTE vraag van de hele RSW

Je wint een 14-daagse 

voetreis naar R
ome!

RSW in CIJFERS
win een appeltaart... 

(zo van 1, 2 en 3 weet je wel)mmmmmm!!!!
Trek een lijntje tussen het cijfer en de juiste omschrijving. Eentje hebben we er al voorgedaan. 
Plaats een foto van je oplossing op de Facebookpagina van de regio en maak kans op een APPELTAART.
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nische inzicht, een neus en wie kan het beste bellen 
blazen? Zomaar wat vragen die heel normaal zijn 
voor een zaterdagavond op de RSW.
Daar waar Ivan zich nog nergens druk om maakt, 
slaan zijn emoties enigszins op hol. Zieanie ligt op 
ramkoers met een andere planeet en de almachtige 
leider lijkt niet van plan te zijn daar iets aan te doen. 
En dus roepen de emoties de hulp in van de sub-
kampen; ze dansen de hoky poky, proppen zoveel 
mogelijk marsmallows in hun mond, doen een poging 
door een A4tje heen te kruipen, verplaatsen watjes 
met een neus vol vaseline en proberen bellen zo ver 
mogelijk te blazen.
Uiteindelijk is subkamp groen de winnaar met de 
oplossing om de bewoners van de andere planeet te 
laten leven maar een metamorfose te geven zodat 
de afgunst minder zal zijn. Woede vindt dat ze vals 
spelen en wordt zo kwaad dat hij een kernherinnering 
kapot smijt. De emoties slaan op hol. Verdriet gaat 
huilen in een hoekje, Angst is verlamd en Plezier blijft 
alleen achter.
Hopelijk kunnen de deelnemers bij het avondspel de 
emoties weer bij elkaar brengen.

(en andere dringende moeilijkheden)

      je 
• je rugzak lekkerder zit als je  

mok niet in je onderrug prikt?
• er pizza is bij Thorheim (1.5)?
• de scouts van de Dr. A E Hermansgroep (3.6)  

van erelinten voorzien zijn?
• het team van Cay Noya de themanaam  

‘De Fakkeldraagsters’ heeft gekozen?
• H.M.G.-en een werkwoord is?
• ze bij subkamp rood boos zijn,  

omdat ze het verst van de WC zitten?
• Manitoba (5.2) tegen de avond onder de hairspray 

zit, met uitzondering van Mena (is al geverfd) en 
Bo (gaat kaal)?

• Hidde van de PAG (5.3) denkt dat hij dertig is?
• de dames van PAG (5.4) wat opstart-struggles 

hadden (ze misten een gasfles, gasstel,  
haringen en APL) maar hier helemaal bovenop 
zijn gekomen?

• je geen punten kan verdienen  
door dit gewoon aan de jury te vragen?

• de tent bij De Uilen van H.M.G. (1.6) ogen heeft?
• Sint Ansfridus (1.2) een recyclestraat heeft?
• oranje niet rood is?
• er zaterdagavond in subkamp blauw  

nachtelijke ontvoeringen gepland staan?
• er een bijzondere allergie is geconstateerd:  

niet kunnen slapen door het eten van eieren

AANGEBODEN, Требуются & GROETEN:
• tegen elk aanvaardbaar bod: elastieken bij 1.6  

(De Uilen van H.M.G.) In overleg ook post-its. 
Zakken snoep in het bijzonder welkom.

• Требуются: кексы. Ответы на номер 3.6 в 
Bodhi.

• Okke A en Ryan van de W.S.J. willen de groeten 
doen aan Okke R, Hugo, Renske en Wiebe (allen 
WSJ). En aan Elsemieke van de PL-APL training.

DAT...WIST euh? nee?

liter melk

pastinaken die geschild moesten worden

graden waar we op zaterdag van konden genieten

watjes dat subkamp groen met neus op het bord kreeg

geplakte pleisters

taarten dat 2.2 krijgt van hun leiding als ze winnen

niet geleverde items door de supermarkt

kilo gehakt

45

24
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mmmmmm!!!!
nou, lees d

an!
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steenbok 
Het defenestreren van je afwas is 
niet de juiste manier om hiermee om 
te gaan. Hoewel het in eerste instan-
tie lijkt alsof de vuile vaat uit je leven 
verdwenen is, staat er vroeg of laat 
een agent voor de deur en moet je 
alles alsnog schoonmaken. Dat je tot 
die tijd van je tablet moet eten is ook 
een tegenvaller.

waterman 
Angstige tijden voor de Waterman: 
het uiteenvallen van de vereniging 
voor het behoud van de Gerenuk, 
een eskimo met een kaasrasp en het 
aankomende WK onderwater-hand-
bal zullen je slapeloze nachten be-
zorgen. Wel gaat het beter met je 
gesnurk, en ook bedplassen lijk je 
niet meer aan toe te komen.

vissen 
Kleurloze blauwe geluiden slapen 
gorgelend achter zinderende torens 
van aardgas. De vissen hebben ons 
beloofd dat je hiermee voldoende 
informatie hebt om de belangrijke 
levenskeuze die je zondagavond te 
wachten staat juist te maken. Je 
reservegetal is 47, en als het niet 
lukt kun je altijd nog piraat of ninja 
worden.

ram 
Woede, Irritatie, Furie en Gremolata. 
Deze vier woorden zullen deze RSW 
je zondagmiddag definiëren nadat 
een buitenaardse grootmoefti er met 
je favoriete linkerslipper vandoor 
gaat. Maar hou vol, want als het 
konijn door de appelmoes springt zal 
de geit zijn gemolken.

st ier 
Iemand vertelde me ooit dat de 
wereld me zou rollen, ik ben niet het 
scherpste gereedschap in de schuur. 
Ze zag er nogal dom uit met haar 
vinger en haar duim in de vorm van 
een L op haar voorhoofd... Je zal het 
nooit weten als je niet gaat, je zal 
nooit schijnen als je niet gloeit. Hey 
nu, je bent een Elstar, pak je spel op 
en ga spelen.

tweel ingen 
Blijdschap ligt in het verschiet voor 
de tweelingen: je cavia leert saxo-
foon spelen, je artisjokken-allergie 
is spontaan voorbij en dat rare ge-
luid ‘s nachts in de kelder blijkt een 
privé-concert van Gerard Joling te 
zijn. Om hiervoor in aanmerking te 
komen moet je echter wel 2 jaar in-
geschreven staan bij het Nieuw Tax-
onomisch Genootschap, anders gaat 
de pret helaas aan je voorbij.

kreeft 
Het is treurig maar waar, je bent niet 
de reïncarnatie van Peter-Jan Rens. 
Het feit dat de beste man nog in 
leven is was misschien al een kleine 
spoiler, maar DNA-onderzoek weet 
te bevestigen dat je verre van ver-
want bent aan een cactus van welk 
soort dan ook. Manieren om met je 
verdriet om te gaan zijn ukulele ler-
en spelen, zwemmen met dolfijnen 
en synchroonvingerverven op dins-
dagmiddag.

leeuw 
Die leuke PL van de buren waar je 
een oogje op hebt blijkt allergisch te 
zijn voor eenhoorns, wat natuurlijk 
wel een serieuze dealbreaker is. 
Of een lange-afstandsrelatie de 
oplossing is, durven de sterren niet 
te zeggen. Wel raden de sterren 
je aan te investeren in een nieuwe 
krultang; deze zal komende dinsdag 
van pas komen in een leven-op-
dood-gevecht met een hondsdolle 
tuinkabouter.

maagd 
Tot je grote ontsteltenis en walging 
wordt je teen door een ploeglid voor 
Franse kaas aangezien. De verwar-
ring komt pas aan het licht doordat 
je crackertjes tussen je tenen voelt 
breken. Zie de kruimels maar eens 
uit je schoenen te krijgen...

weegschaal 
Je leven krijgt een bizarre wending 
als een lama er met je themakled-
ing vandoor gaat. Je PL geeft je de 
schuld van het mislukken van het fu-
seringsgesprek met de Fakkeldraag-
sters, hoewel je vermoed dat de CIA 
hier een hand in heeft gehad. Verder 
blijkt de leiding je haringenzak per 
ongeluk naar Novgorod gestuurd 
te hebben in plaats van Austerlitz. 
Onthoud: fouten maken is menselijk.

slangendrager 
Hier had jouw advertentie kun-
nen staan! Bel snel met 0800-3 en 
reserveer dit of een ander ster-
renbeeld naar keuze. 20% van de 
inkomsten komt ten goede aan 
een fonds voor koorddansers met 
hoogtevrees. In anders nieuws is je 
verzoek toe te treden tot de dieren-
riem weer zonder opgaaf van reden 
afgewezen. Je bent het komend jaar 
in ieder geval nog de Pluto onder de 
sterrenbeelden.

schorp ioen 
Vannacht wordt je nachtrust ernstig 
verstoort door een botsing tussen 
je planeet en een intergalactische 
cherrytomaat. Hoewel je knuffel 
nog wel te redden valt is het helaas 
minder gesteld met de schone vaat. 
Opnieuw naar bed gaan heeft geen 
zin, want je buurman grijpt deze 
kans meteen aan om een keelz-
ing-act voor het songfestival voor te 
bereiden.

boogschutter 
Je kan het bijna niet geloven, maar 
je bent de 10.000e bezoeker van de 
RSW. Als je de vier cijfers van je 
postcode, een kopie van je veter-
strikdiploma en je bloedgroep bij de 
redactie achterlaat, maak je kans op 
één van de 400 kleuren-grasmaaiers 
(bluetooth en batterijen niet inbegre-
pen). Bof jij even!

horoscoop

goed om 
te weten

zet je toekomst alvast in je agenda

#plannuuh

had je dit  
maar eerder 
geweten.. . .

van onze enige echte       -astroloog oh wow!
RSW

GELUKKIG  
HEBBEN WE  
DE FOTO'S  
NOG
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Comfort food: gehakt tosti
Hoewel er een onderzoek bestaat dat beweert dat comfort food 
helemaal niet bestaat, zijn wij er toch echt van overtuigd dat het eten 
van een lekkere vette hap ons een stuk beter laat voelen. 
Als jullie ook even al jullie emoties weg willen eten met de patrouille, 
dan is dit recept voor comfort food op jullie naam geschreven. 
Geniet ervan, dat gaan wij in ieder geval wel doen. 

Dit gerecht is erg makkelijk om te bereiden, maar  wel super lekker! 
Je kan hem zelfs als lekkere avond snack maken.lekker! 

ZO WORDT HET LEKKUUURRRRRR:
1. Rul het gehakt in een koekenpan totdat het gaar is op gemiddeld vuur. 

Zodra je het gehakt uit elkaar hebt gehaald in de pan voeg je de ui en 
groene peper toe en bak je deze mee.

2. Voeg de ketchup, mosterd, knoflook, Worchestershire saus en cayenne 
peper toe aan het gehakt. Bak het op laag vuur voor 5 minuutjes terwijl 
je goed blijft roeren.

3. Strooi een kwart van de kaas op een sneetje brood, en doe het gehakt-
mengsel daar bovenop. Leg een tweede sneetje brood daar weer op.

4. Laat een halve lepel boter smelten in de pan en leg de tosti in de pan. 
Zodra er een mooi bruin korstje op de onderkant van de tosti is ont-
staan doe je nog een halve lepel boter in de pan, en draai je de tosti om. 
Bak deze kant op dezelfde manier en zorg ervoor dat de kaas goed is 
gesmolten.

Je wilt er natuurlijk zo hip  
mogelijk bijlopen deze zomer, en 
met onderstaande tips heb je dat 
in no-time gefixt! De modetrends 
vinden dit jaar hun oorsprong in 
het verre Zianië. Het grote voor-
deel?! Ook jouw lievelingskleur 
komt vast en zeker terug in een 
van deze vijf collecties!

Paura
Dit is de collectie voor de modebe-
wuste scout die zoekt naar zekerheid 
en (een paarse) eenheid in uitstral-
ing. Gooi dus alles wat niet een tint 
paars bevat maar uit je kast, en shop 
nu Paura. Daarnaast draait het bij 
deze collectie allemaal om streepjes 
en ruitjes. Wil je echt top voor de dag 
komen, zorg dan voor paarse ruitjes. 
Om het af te maken is de paarse 
vlinderdas uiteraard een must! 

Dolore
Met deze collectie kom je chill de 
zomer door. Een donkerblauwe 
broek (de favoriete kleur van elke 
scout uiteraard) gecombineerd 
met een losjes vallend shirt staat 
gegarandeerd voor optimaal draag-
comfort. Bijpassende blauwe flatjes 
maken het helemaal af. En het moo-
ie van dit alles? Met deze kledinglijn 
hoef je helemaal niet te denken aan 
die bikini body! In een verdrietige 
bui kan je dan ook nog steeds lekker 
repen chocolade opsmullen.

Furia
De meest hippe collectie van deze 
zomer! Hier draait het eigenlijk 
maar om 1 ding: zoveel mogelijk 
rode accessoires. Een zonnebril, 
riem, sieraden, alles is rood! Al-
hoewel sommigen dit als een vrolijke 
kleur beschouwen weet jij natuurlijk 
wel beter. Deze felle kleur past per-
fect bij een fel karakter. Kom maar 
op dus, want vandaag is rood…..

Gioia
Met de Gioia collectie haal jij de 
zomer in huis! Iedereen wordt gelijk 
vrolijk als ze naar je kijken. Met de 
zonnige kleur geel als basis zit je 
he-le-maal goed! Combineer dit met 
blauwe accessoires en je bent klaar 
om richting strand te gaan. Deze 
kledinglijn mag dan ook zeker niet 
ontbreken in je kledingkast. Geniet 
ervan dat je het stralend middelpunt 
bent, en breng volop vreugde in jouw 
team!

Avversione
Hou jij daarvan om de grenzen op te 
zoeken? Dan is de Avversione col-
lectie echt iets voor jou! Het motto 
van deze kledinglijn is hoe meer 
de kleuren met elkaar vloeken hoe 
beter! En dat kan natuurlijk perfect 
door groen en paars met elkaar te 
combineren! Geniet jij van de afke-
urende blikken van anderen? Ga dan 
deze zomer voor Avversione!

kampopbouw
Op de zaterdagochtend maken 
de subgroepjes kennis met hun 
subkamp voor het weekend en 
hun subkampstaf. 
Niet alleen de subgroepjes gaan 
de strijd aan tijdens dit weekend, 
ook bij de subkampen onderling 
heerst er enige competitie. 
De eerste uren zijn de groepen zelf 
druk met hun kampopbouw; tent 
opzetten, keuken bouwen, piopal-
en ontwijken, deurbellen ophang-
en, watergevechten houden en 
selfies maken voor de selfie-wall. 
Wat ze wellicht niet doorhebben is 

dat de subkampstaf ook hun best 
hebben gedaan met de opbouw 
van het subkamp. Groen kan met 
afgunst in de spiegel kijken hoe 
groot de wallen aan het einde 
van het weekend zijn. Rood heeft 
boos uitziende skippyballen in het 
bos hangen. Paars heeft angstig 
een plekje helemaal achterin 
gezocht om iedereen te ontwijken 
en Blauw hangt zelfs uien op om 
iedereen aan het huilen te krijgen.
Onder luid en enthousiast ge-
schreeuw knallen de verschillende 
subkampjells over het terrein. Uw 
redactie concludeert tevreden:  
De RSW is nu echt begonnen  
en de strijd kan losbarsten!

• 500 gram rundergehakt
• 1/2 ui
• 1/4 kopje gesneden groene 

paprika
• 1,5 theelepel Worchestershire 

saus
• 1 theelepel mosterd 

• 1 teentje knoflook
• 1/8 theelepel cayenne peper
• 8 sneetjes witbrood
• 1 kopje versnipperde cheddar 

kaas
• 4 lepels boter
• 2/3 kopje ketchup

Ingrediënten voor een hongerige patrouille:

Smulleklijk eten!!
Nom nom
Nom nom

nom noM
Nom nom

fotohoekje
gezellig 'opbouw'

fotohoekje
gezellig 'tocht'

FASHION LOOKS 

ZOMER 2018

Het was een vroege ochtend voor de deelnemers van de 
RSW: om half acht al kwamen de eerste groepjes het 
terrein op. Sint Ansfridus (1.2) was dit jaar als eerste 
over de streep. De eer moest natuurlijk hoog worden 
gehouden na de winst van vorig jaar, en op tijd aanme-
lden was een goede eerste stap. Kort daarna betreden 
de scouts van Katimavik als tweede het terrein. Deze 
groep deed dit jaar voor het eerst sinds 1811 weer mee 
aan onze RSW - van harte welkom! Erg enthousiast 
hadden de scouts hun eigen hout en meubilair meege-
nomen, goede voorbereiding is immers het halve werk. 
Alleen het verplaatsen van de aanhanger zou soepeler 
kunnen: twee scouts probeerden de aanhanger uit een 
kuil te duwen, terwijl de rest op de aanhanger meeliftte. 
Het derde entreeticket was voor de Woudlopers, die de 
intentie hadden dit jaar weer hoog te eindigen.

Inmiddels stroomden de groepjes langzaam binnen en 
ontstond er een kleine rij voor de aanmeldtafel. Een 
ouder leek het concept rotonde niet te begrijpen, een 
aantal groepjes stond op een laatste patrouillelid te  
wachten, the usual stuff. De groepjes meldden zich 
aan en deden nog even een role-call met Bas. Een deel 
kreeg een satéstokje mee, dat ze bij Uriëlle in mochten 
leveren voor in haar kapsel, zodra ze voor de uniform-
controle en ploegenfoto's kwamen. Hierna was het tijd 
om door te reizen naar het subkamp, om voor de open-
ing nog snel even de spullen uit de kar te laden en ken-
nis te maken met de subkampstaf en de andere ploegen. 

We waren er klaar voor, de RSW op ramkoers!

We zijn er weer klaar voor, de RSW op ramkoers!
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Het WEER
verwachting voor zondag 22 april

HET BELOOFT EEN 
STRALENDE DAG TE WORDEN! 

De zon laat zich regelmatig 
zien, ook al verschuilt hij zich 
af en toe achter een wolkje. 
Met maximaal 25 graden kun je 
prima je korte broek uit je tas 
halen! Maar vergeet niet af en toe 
omhoog te kijken. 
Verdriet kan zich zomaar op een 
wolk hebben verscholen en ervoor 
zorgen dat het alsnog gaat 
regenen…. 
Als woede haar ook nog eens 
vergezeld kan dat zelfs 
gepaard gaan met 
bliksemschichten.

Rsw Krant
RSW 

op 
ramkoers2018

De RSW wordt nog leuker door de verschillende tactieken 
die alle deelnemers hebben. Aan het einde van het week-
end zullen we erachter komen welke tactiek het beste 
heeft gewerkt en wie zich winnaar RSW 2018 mag noemen.

Groepje 3.5 (Impeeza) denkt te kunnen winnen door alles goed te 
doen en het vooral gezellig te maken. Volgens hun redenatie kan je 
al niet meer winnen als je in één onderdeel niet goed bent. Gelukkig 
lijkt het positief te beginnen; ze kwamen als eerste binnen met de 
hike, en schoten hun raket het verste weg. Maar of het ook de win-
nende tactiek is...

Groepje 1.5 (Thorheim Groep) hoopt op veel bonuspunten voor hun 
keuken. In plaats van een boom te gebruiken zoals velen, hebben zij 
twee A-frames die met elkaar verbonden zijn voor de stevigheid. Of 
zoals ze zelf zeggen ‘...twee frames die los van de grond staan’. 
We zijn erg benieuwd hoe zo’n zwevende constructie eruit ziet, 
en of deze niet naar een ander subgroepje waait…

Dan is er nog de tactiek van eigenlijk gewoon niet willen winnen. 
Subgroepje 5.1 (de Bevers van de Laurentiusgroep) heeft als doel 
beter te eindigen dan vorig jaar. Aangezien ze vorig jaar laatste 
waren zou dat niet al te moeilijk moeten zijn! Ze hopen de top twintig 
dit jaar te halen, vooral door gezelligheid. Dit is ook gelijk de valkuil, 
aangezien ze door al die gezelligheid nog wel eens een afslag missen 
bij de hike. Ze zijn vast niet de enige ;)

Als je niet denkt te kunnen winnen heb je ook nog altijd de tactiek 
van groepje 5.4 (Havikken Prinses Amalia Groep) die je kunt volgen. 
Als je het niet zelf kan, moet je het ook niet zelf doen. Met veel 
gezelligheid en onder het genot van goede muziek gooien ze hun 
vrouwelijke charmes in de strijd om te zorgen dat anderen ze helpen. 

Welke tactiek denk     dat het    is?! 

Gehanteerde tactieken

 

in deze krant:
Wist je dat  (p8) & gezellige fotohoekjes & 
Vraag het Wanda! (p4) & Fashion (p7) &
Horoscoop (p6) & kans op appeltaart (p5)

Het 
leek even spannend met de 

verschillende inzichten van alle emoties die 
door Ivan’s hoofd heen razen: Woede die de andere 

planeet op wil blazen, met alle gevolgen van de brokstukken 
die daar bij komen kijken. Verdriet die het ook niet meer weet en zich 

nog een beetje in een hoekje zorgen zit te maken over de andere halfbakken 
plannen. De make-over van Afgunst, waardoor we er wel weer stralend uit zullen 

gaan zien, maar of dat gaat werken om het probleem te verhelpen. En het vluchtplan 
van Angst dat misschien wel kan werken, als we niet met een hele planeet aan mensen 

waren die we dan moeten gaan evacueren. Allemaal aardige ideeën maar alleen komen ze er 
niet uit...

Gelukkig hebben we de neuzen weer een beetje dezelfde kant op gekregen, waardoor Ivan hopelijk met 
een goede oplossing kan komen. Misschien dat een goede nacht slaap kan helpen om weer wat hel-

derder over de problemen na te denken. Het is even afwachten wat de ochtend zal brengen, maar het lijkt 
erop alsof we in ieder geval weer wat verder kunnen komen en dat de oplossing nabij is. We hebben zondag 

nog bijna een hele dag om het noodlot af te wenden, en als we de inzichten van de verschillende emoties op 
de juiste manier kunnen combineren kan het nog best wel eens gaan lukken om Zianië van de ondergang te 
redden.

TO BE CONTINUED. . .

.. De RSW altijd geweldig is ?!
Wist Je Dat...

.. De Mondriaan als eerste aan kwam, maar zich toch als een van de laatsten aanmeldde omdat ze nog op een persoon moesten wachten?

 
er WEER
het is

 
het

dit was 
WEER

.. Subkamp Blauw een 

welkomstboog van uien 

heeft hangen bij de 

ingang van het subkamp 

zodat iedereen daar 

moet huilen?

.. De RSW-secretaris Bas op zaterdagochtend voor de aanmelding nog patrouillelinten aan het maken was voor zijn eigen groep?

.. ploeg 'Herten' 
(Woudlopers) 
denken dat je 
naast de ten-
tharingen ook de 
bomen in het bos 
de grond in moet 
slaan?

.. De Valken (Soekwa) allemaal een zelfge-maakt themashirt hebben, voor ieder gebaseerd op zijn of haar karakter? De meest chagrijnige scout draagt het shirt van Anger, de meest vrolijke van het stel dat van Joy.

.. De scouts van HMG (subgroep 1.6) het Eekhoorn-
bos voor een dag willen veranderen in Eenhoornbos 
om zo hun mannelijkheid te tonen?

.. De Uilen van HMG een uitstekend reactievermogen 
hebben? Maar goed ook, anders was een driepoot 
bovenop de tent gevallen. Dat gebeurde bij de Ek-
sters (Impeesa) bijna op iemands hoofd. Ze waren 
het unaniem eens over wiens schuld dat was. De 
EHBO was niet blij, zij willen namelijk hoogstens 
één pleister plakken en verder in de zon zitten.

.. subgroep 1.6 graag wilt weten waar je de 
droeftoeter kunt 

kopen?

oh ja joh?

heus ?

eg w
aar?!

Scouting Regio Utrechtse Heuvelru
g

.. De dramaqueens 
(H.E. Hermansgroep) 
radslagen kunnen 
maken met de middelste 
piopaal van hun 
driepoot, en ze dit 
beter niet demon-
streren aan andere 
subgroepjes?

.. een Scout van Katimavik 

zijn uniform aantrok, ná 

de uniformcheck? En hij 

het er mee eens was dat 

deze planning voor 

verbetering vatbaas is?

.. de bemanning van post 
twee zich afvroeg of ze op 
de juiste plek stonden?

.. we echt 
fantastisch 
weer hebben 
gehad?

nee, echt?
!

Hou me tegen!

eggt?!
grapje, 

toch?

.. Scouts uit Amers-foort nog nooit van een oleaat hadden gehoord:             'een oliepiraat?!'

hoe BizaRR?!

dat 
lieg je!

hou op zeg, echt?!

wonder-
lijk!

BEKIJK OOK DE SUPER UITGEBREIDE FANTASTISCHFABULEUZE KAMPKRANT OP RSW.REGIO-UH.NL
bestejij

Het is lente... Iedereen 
merkt het: er hangt iets 
bijzonders in de lucht. Als 

bijen op honing worden 
tweehonderd Scouts naar 
Austerlitz getrokken. Het 

is weer de hoogste tijd 
voor.. de RSW!  Wie mag 

zich de beste ploeg  
van de regio noemen?
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