
check ook even: 
papieren versie!

dit is de internetversie van de 
kampkrant RSW 2018

de papieren versie werd  
uitgedeeld bij het zonnetjesontbijt 

op de RSW 2018

Was je daar niet bij?  
Super dikke pech. Je hebt een 

geweldig weekend gemist.  
En misschien nog wel erger: je 
hebt de papieren RSW-krant 

niet! Er rest je niets dan ‘m te 
lezen vanaf glas. Da’s toch een 
ander gevoel he?! Des te meer 
reden: join us, kom ook naar de 
RSW 2019! Waarom? Vanwege 

het zaligmakende gevoel van een 
papieren kampkrant in je handen 
en ook voor de geweldige beleving 

die RSW heet. Tot dan!

Klik hier voor de digitale versie 
van de papieren RSW-krant 2017.

Rsw Krant
RSW 

op 
ramkoers2018

De RSW 2018 zit er weer op, en dat betekent dat we een 
winnaar hebben. Dit jaar is dat de Don Bosco (3.2), een hele 
mooie prestatie! We stellen de winnaars kort even een 
aantal vragen over hun succes, maar niet te veel want ze 
willen natuurlijk van hun zege gaan genieten!

Jullie hebben gewonnen, van harte gefeliciteerd! Wat is 
jullie eerste reactie, hoe voelen jullie je?
Erg blij, maar ook wel flabbergasted.

Wat was jullie tactiek, en hoe pakte deze uit?
Gewoon, fanatiek zijn en zoveel mogelijk doen.

Nou, dat heeft gewerkt. Jullie hebben volgens  
betrouwbare bron vooral bijzonder goed gescoord op 
scouting-technieken en buitenleven. 
Hadden jullie dat verwacht?
Echt?! Nee, dat is niet ons sterke punt. We hebben het wel 
geoefend maar niet verwacht dat we daarop zouden winnen.

Ok, mooie meevaller dus dat dat óók lekker ging.  
In hoeverre denken jullie dat de overheersende  
zuidwesterwind invloed heeft gehad op jullie overwinning?
... (het blijft even stil) ... 
Nee, ik denk dat we het vooral zelf gedaan hebben.

Tot slot, wat is jullie lievelingskleur rood?
Nee, eigenlijk niet. Leuk subkamp, niet onze lievelingskleur.

Nee, we bedoelen welke kleur rood jullie het mooist vin-
den?
Oh, (kijkt naar das), bordeaux natuurlijk!

Ok, helder. Dank jullie wel voor dit interview, nogmaals 
gefeliciteerd en succes nog even met inpakken!

WE HAVE A WINNER!

 

Scouting Regio Utrechtse Heuvelru
g

Creativiteit is een gek 
dingetje. Ineens heb je het 
(je wordt piloot) (geintje). 
Omdat de creativiteit ons 
flink te pakken had (of wij 

hem/haar), hebben we even 
doorgepakt en lees je nu 

deze internetversie van de 
RSW-kampkrant. 
Scroll er op los!

internetv
ersie

vervolg op pagina 2 >

http://rsw.regio-uh.nl/wp-content/uploads/2018/04/Magazine-RSW-2018-print.pdf


Hierna hebben we natuurlijk ook groepje 2.7 
(Kiekeboe van de Dr. A. E. Hermansgroep) nog 
even opgezocht om dezelfde vragen aan te 
stellen. Zij hebben namelijk het best geprest-
eerd van alle groepjes onder de 15 jaar.

Dames, van harte gefeliciteerd met de aan-
moedigingsprijs. Hoe voelen jullie je, zijn jullie 
blij met dit resultaat?
Eigenlijk zijn we een beetje teleurgesteld, 
we hadden hoger willen scoren. Leuk dat 
we de jongste zijn, maar dat is niet echt een 
prestatie...

Nou... van alle jonge groepjes  
zijn jullie het beste!  
Jullie hebben dus wel degelijk gewonnen!
Oh, echt? Nee?  
Dan zijn we hier echt wel trots op!

Ok, gefeliciteerd dus. Hoe zat het met jullie 
tactiek, hadden jullie een plan en hoe ging dat?
Eh, nee niet echt eigenlijk. Vooral veel samenw-
erken. En hard rennen.

Daar hebben jullie dan succes mee gehad. Ik 
begreep van de jury dat jullie ook erg goed 
scoorden op buitenleven en samenwerken, 
hadden jullie dat zien aankomen?
Tsja, we hebben wel veel met andere groepen 
gedaan en geprobeerd ons terrein netjes te 
houden. (Kijkt om zich heen). Maar daar hebben 
we in gefaald.

Dan wil iedereen natuurlijk weten: hoeveel 
invloed heeft de zachte maar aanhoudende 
zuidwesterwind op jullie presteren gehad?
Weet ik veel? (Verontwaardigde blik). 
Nee, we hebben dit zelf gedaan!

Ah, kijk, precies wat we verwachten ja.
Tot slot, wat is jullie lievelingskleur groen?
Turquoise! Kikkergroen! Mosgroen! 
(Hier zijn ze het duidelijk niet over eens...)

Dank jullie wel, dat is alles wat we 
wilden weten. Succes nog even met 
inpakken, en nogmaals 

van harte gefeliciteerd!

< vervolg van pagina 1

WIST JE DAT...
• De eerste teenslippers al om half acht  

’s ochtends werden gesignaleerd?
• Subgroep 1.4 zo slim is om piopalen te ruilen, 

zodat ze een nog betere keuken kunnen bouw-
en?

• Hessel van Subkamp Groen de portofoons nogal 
storend vindt?

• Subgroep 2.1 de jutezakken liever gebruiken om 
in te zaklopen?

• Het water daarnaast ook voornamelijk voor 
andere zaken gebruikt dan de bedoeling is?

• Subgroep 2.2 taarten krijgt als ze in de top 3 
eindigen?

• Ze de jury hiermee willen omkopen, en dat ze 
dan nog steeds zelf ook taart overhouden?

• Subgroep 3.5 de ‘Baloe test’ doen bij de keuken; 
hangen om te controleren of deze niet instort?

• Dit de ‘Baloe test’ heet omdat Baloe (Patrick – 
jury) dit ook altijd bij de Impeeβa doet?

• Subgroep 5.4 hun eigen binnenstebuiten  
kookboek mee hebben?

• De jury volgens sommige subgroepjes iets te 
precies is?

• Er wordt nagedacht over het organiseren van 
een jury-opstand?

• Maar subgroep 5.1 dit misschien toch net iets te 
ver vindt gaan?

• Subgroep 1.2 veel grapjes maakt met de sub-
kampstaf?

• Alle vlaggen op miraculeuze wijze zijn verdwe-
nen?

• De Algemeen Coördinator Jelke een beloning 
uitschrijft voor de gouden tip?

• Mette en Indy van Mondriaan (2.6) er alles aan 
hebben gedaan zoveel mogelijk op elkaar te 
lijken, in de hoop dat iedereen ze door elkaar 
zou gaan halen?

• Sisalriemen op subkamp Paars een heuse hype 
aan het worden zijn?



fotohoekje
gezellig 'ontbijt'

zondagochtendspel
Ivan begint eindelijk te beseffen 
dat het toch wel een groot prob-
leem is dat er een planeet op ram-
koers ligt. Hij moet nog bekomen 
van deze nieuwe inzichten en 
schakelt de hulp in van alle scouts. 
Hopelijk kunnen zij nog op tijd tot 
een goede oplossing komen, want 
de tijd begint nu echt te dringen. 
Door middel van een spel prober-
en ze verschillende oplossing bij 
elkaar te sparen; kwartetten met 
een twist. Zo moeten ze bijvoor-
beeld voor de ‘black hole’ op zoek 
naar een tunnelboormachine, the 
boring company, rekenmachine 
en pen & papier. Als ze dit hebben 
kunnen ze een groot gat door onze 
planeet boren, waar de andere 
planeet precies doorheen kan 
vliegen! U hoort het al, een flinke 
dosis out-of-the-box denken, cre-
atieve geesten die op de loop gaan 
en een sprankje hoop dat terug 
komt bij ivan en  zijn emoties. Tijd 
blijkt ook dit jaar weer de grootste 
vijand…

hoofdpersoon van 

ons them
a dit jaar, d

e 

grote on
feilbare 

leider



ingredienten
Aardappels Groentemix
Pastinaak Maïs
Melk 
Roomboter
Peterselie

Zakje juskruiden
Gehaktkruiden
Gehakt
Roomboter

Yoghurt & Smarties

Rsw recept
2018

1. In een beslagkom of pan: meng gehakt,  
kruiden en ei door elkaar.

2. Schil de aardappels in blokjes (formaat dobbelsteen).  
Schil de pastinaak net zo groot als de blokjes aardappel.

3. Doe de aardappels en pastinaak bij elkaar in een pan met 
water. Voeg een theelepel zout toe en breng aan de kook.  
Dit moet 20 minuten koken.

4. Maak van het gehaktmengsel balletjes  
ter grote van een pingpongbal.

5. Zet een koekenpan op het vuur. Doe de kwart van alle boter 
in de pan en wacht tot de luchtbelletjes zijn verdwenen;  
doe de gehaktballetjes in de pan en bak ze rondom bruin.  
Zodra ze allemaal bruin zijn voeg je een beker water toe en 
de inhoud van het zakje met juskruiden, zet je het vuur lager 
en laat je ze met de deksel erop gaar worden.  
Dit duurt 10 minuten (let op, wel af en toe omdraaien).

6. Als de 10 min verstreken zijn doe je de groente en de inhoud 
van het blikje maïs met een laagje water (zodat alle groente 
onder water ligt) in een pan en zet je deze op het vuur. Na 
tien minuten koken is de groente gaar.

7. Snij ondertussen de peterselie in zeer kleine inie-minie stuk-
jes, deze gaan op het einde door de aardappelpuree heen.

8. Na twintig minuten zijn de aardappels en pastinaak gaar 
(als je met je vork erin kan prikken zonder weerstand is het 
goed). Dan giet je ze af en stamp je alles door elkaar.

9. Vervolgens doe je er de melk bij en de rest van de boter, net 
zoveel totdat er een smeuïge puree ontstaat. Voeg als laatste 
de peterselie toe en roer het geheel goed door elkaar.

Bon Appetit! (Eet smakelijk)

Grand dessert:
Verdeel de yoghurt over de bekers van je patrouilleleden + eentje 
extra voor de jury, doe in elke beker een doosje smarties en roer 
ze er goed doorheen.

Hoe schil ik een #pastinaak (de 
pastinaak is die rare wortel)?
De zielige pastinaak wil graag 
uitgekleed worden. Kleed hem 
uit van zijn schouders tot aan 
zijn tenen en snij de boven en 
onderkant eraf. Dit gaat ge-
makkelijk met een dunschiller. 

#heb je maar twee pitten? 
No worries (geen paniek), 
gebruik je koekepan als deksel 
voor de aardappels. Zo blijven je 
gehaktballetjes lekker warm.

#smartie-protocol
Om teleurstellingen en verdriet 
te voorkomen kun je de jury 
verrassen met alleen blauwe 
smarties in het grand dessert.

#disclaimer
Alle hoeveelheden die je 
gekregen hebt kloppen en zijn 
in de juiste verhouding, ondanks 
dat de verpakking iets anders 
aangeeft.

Intergalactische Smulmaaltijd
(met een ietsie pietsie identiteitscrisis)



Woordje van Alco 2018
Aan het begin van het weekend 
kwamen we er achter dat de dicta-
tor slecht nieuws te horen kreeg: er 
komt een planeet op Zieanië af en ze 
gaan botsen!

Tijdens het kampvuur gingen de 
emoties los in het hoofd van de dic-
tator. Het was een strijd maar uitein-
delijk heeft Afkeer de herinnerin-
gen en emoties overgenomen. De 
dictator kon niet meer functioneren, 
maar dankzij jullie hulp kreeg hij zijn 
herinneringen terug.

Dat was te merken zondagochtend. 
Ondanks de eigenwijze emoties 
hebben jullie de dictator ideeën 
gegeven voor een oplossing om de 
botsing tegen te gaan.

Uiteindelijk was het ruimteschip het 
beste idee. Zonder jullie hulp, 
jullie enthousiasme en de gezellige 
sfeer was het nooit gelukt om de 
dictator te helpen. 

Ondertussen waren jullie natuurlijk 
ook nog druk bezig met de scou-
tingtechnieken om zoveel mogelijk 
punten te scoren, goed gedaan!

Maar zoals jullie waarschijnlijk wel 
weten, is een RSW niet mogelijk 
zonder de ruim 50 enthousiaste me-
dewerkers! De afgelopen maanden 
hebben zij hard gewerkt om de 
programma’s in elkaar te zetten, alle 
activiteitengebieden te beoordelen, 
het verzorgen van het eten en mate- 
riaal, jullie een leuke tijd bezorgen 
op het subkamp en natuurlijk voor 
jullie de vele foto’s en deze kamp-
krant maken! 

Hopelijk hebben jullie net zo van de 
RSW genoten als ik en zien we jullie 
volgend jaar weer terug! 

Jelke Ridder
Algemeen Coördinator RSW

fotohoekje
gezellig 'spel'

De raket van Noach
Zondagmiddag is het dan eindelijk zover: de interne 
struggles van Ivan zijn weer een beetje gladgestreken, 
en er kan gewerkt worden aan een oplossing. Het doel 
is helder, we moeten raketten hebben om de bevolking 
te evacueren. Helaas moet de raketindustrie een beetje 
gemotiveerd worden om zich in crisistijd voor het al-
gemene belang in te zetten. Het is ieder voor zich, dus 
om nog een raket te krijgen moet je wel over de brug 
komen. Gelukkig (nou ja...) gaat Zianië toch ontploffen, 
dus kunnen we zonder enige vorm van groen denken alle 
grondstoffen wel uit de grond halen. 
Er ontstaat een drukke handel, waarbij de winst snel 
geïnvesteerd wordt in meer en betere ruimteschepen, 

om maar zoveel mogelijk mensen in veiligheid te bren-
gen. Een deel van de scouts is hier druk mee in de weer, 
terwijl een ander deel vooral van zon en rust aan het 
genieten is en zo af en toe de wel heen-en-weer-ren-
nende ploegleden een schouderklopje geeft. Als Ivan 
ook zijn hele planeet nog eens op een ijsje trakteert is 
het zondagmiddag-gevoel helemaal compleet, alsof je 
even vergeet dat een interplanetaire ramp op het punt 
staat zich te voltrekken. Pas tegen half vier is het gedaan 
met de rust, en komen de scouts tot de realisatie dat het 
tijd wordt het spreekwoordelijke schip te verlaten en de 
spullen maar eens in te pakken...

Ivan



ZAND SCHUURT DE MAAG 
Een subgroepje van de RCG had heel 
mooi al hun groenten gesneden om 
deze daarna zorgvuldig op de grond 
te laten vallen. Ook al leeft een scout 
met het motto ‘zand schuurt de 
maag’, ging dit toch wel iets te ver.

impeeschza 
Een niet bij naam te noemen  
media-lid heeft consequent in de 
ochtendkrant impeesza verkeerd 
geschreven. Om te zorgen dat dit bij 
de meerderheid niet opvalt blijven 
we dat ook vrolijk doen. Eventue-
le rectificatieverzoeken dienen in 
drievoud en op papier ingediend te 
worden bij de Algemeen Coördina-
tor.  Er wordt door het hele CS team 
overgegaan tot een stemronde,  
welke unaniem dient te zijn voor  
acceptatie van het verzoek.  
Het media team behoudt  
altijd haar veto recht.

waarom makkel ijk doen . . 
Maar liefst drie groepjes kwamen bij 
de hike op een kruispunt aan waar 
ze het even niet meer wisten. Geluk-
kig was er 100 meter verderop een 
post en stonden de medewerkers ze 
vrolijk midden op het pad op te  
wachten, en hoefde ze alleen maar  
rechtdoor te lopen. Kan niet mis 
gaan zou je denken! Tot grote ver-
bazing besloot 1 groepje linksaf te 
slaan, de ander rechtsaf en de laat-
ste keerde zelfs weer om. Hier zijn 
vast veel punten verdiend ;)

smokkelwaar 
Katimavik is de absolute winnaar 
van het doorgrondig lezen van de 
deelnemersinformatie. Waar de 
RSW medewerkers zo lief zijn alle 
pionierpalen te regelen tijdens het 
weekend zodat deze niet vervoerd 
hoeven worden door de groepjes zelf 
bracht dit subgroepje al 2 volledige 
driepoten mee. Helaas voor hen 
kwamen deze niet voorbij de  
aanmeldtafel. Volgend jaar een  
herkansing!

telvoutje

Team media was zondagochtend in 
de veronderstelling al 170 kamp-
kranten te hebben afgedrukt om te 
gaan vouwen & nieten, toen ze ont-
dekte dat dit er ‘slechts’ 150 waren. 
De paniek sloeg lichtelijk toe toen na 
wat rekenwerk bleek dat ze nu geen 
krant voor iedereen hadden en chef 
printer nog even de binnenkant van 
zijn ogen aan het bekijken was. Ge-
lukkig kon dit nog net op tijd worden 
opgelost en had toch iedereen bij 
het ontbijt een mooi exemplaar in 
handen. Dit keer echt vers van de 
pers!

de bijzonderste blunders



de grote-emotie test
Erg leuk dat al die emoties al het hele weekend 
rond hobbelen hier op het terrein, maar hoe 
zit het eigen met JOUW emoties? Heb jij nog 
alles onder controle, en zijn er ondertussen 
ook al kernherinneringen gemaakt? Wij zijn 
uiteraard erg benieuwd van welke emotie die 
dan is. Doe hieronder de test en ontdek welke 
emotie bij jou de overhand heeft.

1. Je komt tijdens de hike ein-de-lijk op de post aan 
en ontdekt dat het lieve hondje dat jullie onderweg 
tegen kwamen een hap uit je net nieuwe spijker-
broek heeft gebeten. Wat doe je?
• A. Je kan er zo echt niet bij lopen, het idee alleen 

al, brrr! Je springt op de fiets naar huis om een 
nieuwe broek te halen en laat de kampstaf 3 uur 
lang naar je zoeken.

• B. Je wordt zo bang voor de reactie van de jury dat 
jullie er nu niet meer uniform bijlopen dat je je 
zakmes pakt en exact zo’n zelfde gat in de broek-
en van al je patrouillegenoten knipt.

• C. Je gaat huilen in een hoekje.
• D. Je trekt uit woede je broek nog verder stuk, 

en loopt de rest van het weekend hierdoor in een 
extreem korte broek rond.

2. Je hebt je het hele weekend al verheugd op het 
toetje van de zaterdagavond-maaltijd, wanneer blijkt 
dat er een doosje smarties te weinig in jullie foera-
geerkratje zit. Wat doe je?
• A. Het interesseert je niet langer wanneer je er 

achter komt dat alle kleuren smarties ook nog 
door elkaar in het doosje zitten. De horror en 
afgunst! Laat dat toetje maar zitten.

• B. Je bent te bang om bij team ondersteuning om 
een extra doosje te vragen, dus houdt stilletjes je 
mond en neemt yoghurt zonder de overheerlijke 
smarties.

• C. Je gaat huilen in een hoekje.
• D. Jij geen smarties, niemand smarties! Je gooit 

alle doosjes stuk op de grond. En niet alleen die 
van je eigen patrouille, neeeee, die van iedereen 
op het subkamp.

3. Tijdens het kampvuurprogramma mag jij namens 
je subkamp naar voren komen voor een opdracht. 
Het gaat om het winnende punt, maar door jouw fout 
verliest je subkamp. Wat doe je?
• A. Je schaamt je diep. Maar aan de andere kant, 

wie verzint er dan ook weer zo’n stomme op-
dracht?! Al die andere opdrachten had je wel met 
twee vingers in je neus gewonnen.

• B. Je durft je gezicht niet meer te vertonen op het 
subkamp en vlucht er snel vandoor richting de 
toiletten. Als je daar een uurtje blijft zitten zijn ze 
het hopelijk straks weer vergeten.

• C. Je gaat huilen in een hoekje.
• D. Je krijgt een woedeaanval. De enige mani-

er waarop je niet hebt kunnen winnen is als de 
anderen hebben vals gespeeld. Je geeft dan 
ook iedereen de schuld behalve jezelf en loopt 
stampvoetend en met veel kabaal terug naar je 
plek.

De uitslag
Tel nu hoe vaak je een bepaald antwoord hebt ge-
geven en je weet welke emotie bij jou de overhand 
heeft. Gaf jij het vaakst A als antwoord? Dan heeft af-
gunst bij jou de macht gegrepen. Was dit antwoord B, 
dan ben je vooral bang. Bij antwoord C is het wel een 
hele trieste bedoening en heb je dit weekend vooral 
verdrietig doorgebracht. En als je D als antwoord gaf 
moet je wellicht even gaan afkoelen van alle woede- 
aanvallen. Heb je allemaal verschillende antwoorden 
gegeven? Dan ben jij de gelukkige waar plezier nog 
enige invloed heeft op je andere emoties!

af
gu

nst

bang verdriet woede

plezier



printerstruggles
of de wonderen der moderne techniek

colofon
De kampkrant is met uiterste zorg tot stand 
gekomen dankzij een team van hoogontwikkelde 
miniatuur reuze-ruimte-knaagdieren die zich met 
behulp van mensvormige robots onder de scouts 
hebben begeven. Het redactieteam bestond uit:

De kampkrant is volledig foutloos. Eventuele 
fouten zijn vermoedelijk het gevolg van negatieve 
emoties vanuit onze printer. Impeeza wordt 
geschreven met een c, en iedereen die zijn of 
haar naam verkeerd in de krant tegenkomt is 
het slachtoffer van spellingshervorming die het 
gevolg zijn geweest van tijdelijke onstabiliteit in de 
Zianiëse regering.

Ziltoid (als schrijver en 
borderline-fantast Brian). 

Terry (als fotograaf en 
mobiele eenheid Dimitri)

Nibbles (als fotograaf en 
printer-mechanic Yorick)

Knabbel (als schrijver en 
memento-designer Lisette)

Snappy (als fotograaf en 
coördinator Sebastiaan)

Kicky (als DTP expert met 
zachte G Maykel)

Printers zijn wonderlijke schepsels, combinaties 
van hoogtepunten en dieptepunten. Dit jaar werd de 
kampkrant afwisselend bijgestaan en tegengewerkt 
door door een Kyocera, een temperamentvol stuk 
electronica uit Japan. Nieuw was bijvoorbeeld de mo-
gelijkheid om op A3 te printen, met mooie resultaten. 
Jammer dat onze nietmachines hier dan niet alle-
maal op waren aangepast, maar je kan natuurlijk niet 
alles hebben. Het daadwerkelijk geprint krijgen van 
een A3 was dan weer niet zo makkelijk als het klonk, 
*kuch* memory *kuch* error...
Ondertussen leidde een mislukt printje van een 
achtergrond bij de foto’s tot een merkwaardige com-
binatie van migraine en sjamanistische visioenen, 
waarna deze maar uit de krant verwijderd is en als 
bewijsstuk A aan de muur is gespijkerd.
Al met al heeft de redactie tot diep in de nacht zitten 
printen, vouwen, nieten en vingerhaken. Dit had weer 
gevolgen voor alle staande tradities: zo is het eerste 
exemplaar niet meer aan de koning overhandigd 
en heeft de paus niet het laatste exemplaar kun-
nen nieten (beiden lagen al snel na Frans Bauer in 
Amerika op bed). Hiervoor in de plaats hebben we 
ons jongste redactielid op pad gestuurd om Prins 
Carnaval om hulp te vragen, maar deze is helaas niet 
meer teruggekomen. Ondanks deze tegenslag is het 
gelukkig toch gelukt onze zaterdagochtend-editie te 
produceren, al is er in alle haast wel per ongeluk een 
foto gespiegeld afgedrukt (kun jij de foto vinden?) en 
hebben we ons diepte-interview met een giraffe he-
laas moeten schrappen. Daarnaast hebben we onze 
printer afgeschreven en aan woede meegegeven, 
brokstukken zijn als souvernir te koop bij de subkam-
pleiding. Die vermomde zich en leefde zich uit....

Dit is zomaar een 
blauw rondje.



cook ing with the stars
Het eten is zoals gebruikelijk voor iedereen een 
feest, met uitzondering van enkele ongelukkige 
jury-leden die met een neutraal gezicht moeten 
vertellen wat ze van de kookkunsten van de scouts 
vonden. Uw altijd nieuwsgierige kampkrantredactie 
kan deze gelegenheid natuurlijk niet laten schiet-
en, en bezoekt een aantal van de subkampen om de 
gezichten van de mild voedselvergiftigde jury, en de 
horror-stories die daarbij horen, vast te leggen. En 
waar begin je dan natuurlijk? 

Bij subkamp groen: ‘Afgunst’.
Op het moment dat wij ons op het subkamp begeven 
wordt er net een dessert gepresenteerd. We vangen 
een verhaal op over brokstukken en explosies, en dit 
is niet eens het jurycommentaar maar de  
beschrijving van de kookploeg zelf. Het blijkt zo 
te horen, de hele maaltijd is geheel in thema: 
het hoofdgerecht bestond uit gehaktballen met 
zwaartekracht, die helaas ook inderdaad zwaar op 
de maag bleken te liggen. Het ziet er allemaal leuk 
uit, maar het proeven laten we toch maar aan de jury 
over, die krijgen hier immers gevarengeld voor.
All-in-all is het eten op subkamp groen van wisse-
lende kwaliteit met hier en daar uitschieters die beter 
worden beoordeeld dan het eten van de medewerk-
ers. Subkampleider Kevin ontkent dat dit zo is, maar 
we hebben het vermoeden dat hier toch sprake is van 
een vorm van belangenverstrengeling. De jury is in 
ieder geval positief verrast. Het zinnetje over blauwe 
smarties (de jury lust geen andere kleuren) wordt he-
laas niet door de meeste groepjes opgemerkt, en op 
het moment dat de jury hier bij de pers beklag over 
doet, komt Kiekeboe van de Dr. A. E. Hermansgroep 
(2.7) als eerste groepje met een geheel-blauw toetje 

aanzetten. Wel met ingezakte traan (wij hebben ook 
geen idee wat daarmee bedoeld wordt — redactie), 
maar je kan natuurlijk niet alles hebben.
Ook de andere groepjes zijn goed in thema aan het 
koken: de Wolven van de Fakkeldraagsters (2.5) 
hebben een explosie van sperziebonen gemaakt, en 
de Ochtendscouts van Mondriaan (2.6) hebben zelfs 
alle emoties in het eten weten te verwerken. ‘Zompig 
door de tranen van Verdriet’, heerlijk klinkt dat toch. 

We gaan snel door naar subkamp rood.
Op het booze subkamp rood is het helaas wat mind-
er gesteld met de presentatie. Op het moment dat 
wij aankomen zit de jury net lekker uit een gedeelde 
maatbeker te eten. Het eten is gemiddeld van een 
vergelijkbaar niveau, met gerechten als boterpuree 
en waterpapjes. De jury is kritisch, want zelfs het 
referentiemateriaal is niet veilig voor kritiek. Team 
ondersteuning zou teveel pastinaak gebruikt hebben 
(de redactie onthoudt zich van commentaar, maar 
zal een onafhankelijk onderzoek instellen). Gelukkig 
zijn er ook positieve uitschieters, zoals de heren van 
(wederom) de Dr. A.E. Hermansgroep (3.6) die hun 
gehaktbal met een kaarsje erop presenteren. Het 
leven is immers een feest, maar je moet wel boos 
blijven. Zelfs de kaarsje zijn rood. Juist.
Terwijl wij proberen chocola van dit verhaal te maken, 
wordt onze aandacht plots opgeëist door een heuse 
crime-scene: Bij de heren van de H.M.G. is Skip E. 
Bal door stokgeweld om het leven gekomen. Erik 
B., hoofdverdachte licht toe dat het maar een grap-
je was, terwijl een ander patrouillelid het levenloze 
lichaam van Skip binnenstebuiten keert (wel geheel 
in thema) en tot hoofddeksel omtovert. Kort daarop 
volgt het nieuws van een hooikoortsepidimie en een 
aankomend quarantaine. Hier krijgen we als redactie 
niet genoeg voor betaald, dus snel vluchten we weer 
terug naar het redactiehok...
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1 747 Bon Dosco Scouting Don Bosco 148 99 40 138 165 94 63

2 721 JeugdCentiment Manitoba 171 106 56 120 170 31 68

2 721 Emoticons Fakkeldraagsters 140 75 59 133 159 82 74

4 697 Green & Yellow Soekwa 174 84 42 135 132 59 70

5 682 Sadnes Prinses Amalia Groep 174 94 63 122 122 51 55

6 676 Bingbongsong Scouting Impeesa 119 84 54 132 162 69 57

7 662 Ondersteboven St. Ansfridusgroep 162 75 55 127 148 26 69

8 655 De emotionele eenhoorns Hopman Masselman Groep 140 27 45 125 190 70 58

9 644 Bing Bong Fakkeldraagsters 166 52 54 129 143 36 64

10 640 Scoutside-In Rover Crofts Groep 147 26 42 129 181 62 53

11 634 Op Ramkoers Dr. A.E. Hermansgroep 154 36 37 129 159 64 56

12 633* Framboos Prinses Amalia Groep 122 73 45 139 166 54 67

13 631 The insiders Woudlopers 166 10 47 129 184 33 62

14 614 De Fakkeldraagsters Scouting Cay Noya 150 59 57 116 119 46 66

15 607 The outsiders Woudlopers 150 38 44 118 154 43 61

16 606 Kiekeboe Dr. A.E. Hermansgroep 150 47 31 135 126 54 62

17 590 Bevers Laurentiusgroep 154 15 34 119 176 44 48

18 579* Framblij Prinses Amalia Groep 150 31 41 115 166 52 54

19 571 Melancholie Scoutinggroep de Bison 140 36 38 115 155 48 38

20 555 Mondriaan OchtendScouts Scouting Mondriaan 127 65 38 111 124 35 55

21 539 The inside arenden Hopman Masselman Groep 154 17 44 121 108 42 53

22 526 Komkommernieop Scouting Mondriaan 155 13 22 96 162 11 67

23 519 Kom-eten, er is pizza Thorheimgroep 138 23 16 112 121 43 66

24 499 Fammed'z Scouting Katimavik 157 11 15 109 121 36 50

25 498 Drama queens Dr. A.E. Hermansgroep 141 31 28 99 108 48 43

26 439 FireStars Scouting Katimavik 99 69 14 101 89 22 44

27 402* Eksters Scouting Impeesa 112 17 29 105 96 13 53

ploegnaam Scoutinggroep

* vijf procent puntenaftrek / 16e plaats: beste jonge ploeg (aanmoedigingsprijs)

DE UITSLAG ! !



scouting is making core memories!
De meisjes van de Mondriaan 
en Fakkeldraagsters zullen nog 
lang terug denken aan Sepp van 
de Impeescha. Ze waren het er 
unaniem over eens dat hij toch 
wel een van de mooiste jongens 
van de RSW is.

Niets beter dan op de vroege 
zondagochtend relaxed wakker 
worden in het zonnetje met een 
krantje erbij. En die ervaring 
wordt nóg beter zodra daar een 
overheerlijk (gekleurd!) eitje en 
een kopje koffie voor de staf bij 
zit. Muziekje aan, languit op het 
gras en heerlijk wegdromen bij 
het zien van de eerste foto’s.

Het feit dat er een lied over is 
geschreven, de naam overal 
wordt vervormd tot een nieuwe 
editie, het waarschijnlijk de 
grootste trend onder jon-
geren is op dit moment 
èn iets pas echt is 
gebeurd wanneer dit 
ervan is gemaakt 
zegt genoeg. 
We hebben het 
natuurlijk over 
de selfie! Ook dit 
jaar zijn er weer 
vele herinnerin-
gen vastgelegd 
op de grote  
selfiewall en 
nieuwe vriend-
schappen ontstaan 
voor deze wall. De 
meest gekke ex-
emplaren zijn voorbij 
gekomen, wat resulteert 
in het niet zomaar voorbij 
kunnen lopen van de levensgrote 
wall. Let me take a selfie!

De RSW is natuurlijk geen RSW 
zonder het befaamde kampvuur-
programma. Alle themafiguren 
gingen ook dit jaar weer de strijd 
aan, en vele keeltjes kregen het 
zwaar te verduren tijden het zo 
hard mogelijk roepen van de 
yells. Dit jaar een kernherin-
nering voor subkamp Groen. Zij 
wisten met een overduidelijke 
meerderheid van de punten de 
winst binnen te slepen.

En last but not least zijn er drie 
groepjes die de RSW mochten 
afsluiten met de grootste kern-
herinnering van het kamp. Drie 
blije subgroepen wisten de top 
3 te halen en mogen onze regio 
vertegenwoordigen bij de Lan-
delijke Scouting Wedstrijden 
van 19 t/m 21 mei. Van harte 
gefeliciteerd met het behalen 
van dit mooie resultaat en veel 
succes bij de LSW! Alhoewel er 
bij de overige groepjes wellicht 
wat teleurstelling heerst, niet 
getreurd. Jullie hebben volgend 
jaar gewoon weer een kans, en 
kunnen terug kijken op vele an-
dere mooie kernherinneringen!

De RSW 
2018 was weer subliem, 

al zeggen we het zelf! Er zijn vele 
toffe, grappige, spannende, en soms toch ook 

wel angstige momenten geweest. Sommige daarvan 
zijn zelfs omgezet in kernherinnering! Toch wel een gerust-

stelling dat we die (naast de foto’s) nog hebben om aan terug te 
denken als we weer een jaartje zonder moeten. Als afsluiting van 

een stralend weekend daarom hier de gemaakte kernherinneringen.


