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Regio Utrechtse Heuvelrug - Regionale Scouting Wedstrijden 

Jury tips Logboek 

 

 
Als jury vinden we het erg leuk om te weten wat jullie hebben meegemaakt deze RSW en hoe jullie 
dat vonden. Daarom vragen we jullie om gedurende het kamp een logboek te schrijven en deze op 
zondag voor het middagspel in te leveren. 
 

- Schrijf ten eerste altijd jullie ploegnummer op het logboek; dit nummer krijg je bij de start van 
het kamp.  

- Ook de groepsnaam van jullie scoutinggroep en patrouille naam zijn goed voor ons om te 
weten.  

 
We vinden het erg leuk als jullie groepsnaam in thema is (zie jurytip 'Thema' voor meer info). Het 
laatste onderdeel van de voorstelronde is het voorstellen van alle ploegleden: vertel iets leuks over 
jezelf; bijvoorbeeld hoe oud je bent, en vertel iets over jezelf in de ploeg. Bijvoorbeeld PL – APL en 
wat je tijdens de RSW hebt beleefd. 
 
Vertel zo goed en enthousiast mogelijk wat er allemaal is gebeurd tijdens het kamp. Bespreek 
bijvoorbeeld de spellen of hoe het samenwerken tijdens het opbouwen ging. Probeer naast het 
schrijven ook eens een plaatje te tekenen; dit kan veel duidelijk maken! Denk eraan dat het tijdens de 
hele RSW belangrijk is om samen te werken en doe dit dus ook bij het logboek. Bespreek met elkaar 
wat jullie willen schrijven, zodat het echt een goed stuk wordt en laat ieder ploeglid iets schrijven. 
 
Het logboek mogen jullie zelf maken of kopen voordat jullie op RSW gaan; denk hierbij dus alvast aan 
het thema van dit jaar! Houd ook in de inhoud rekening met het thema; vertel bijvoorbeeld over de 
thema verhalen of neem plaatjes mee in thema en plak deze in je logboek. 
Als laatste vinden we het belangrijk dat het logboek er netjes en verzorgd uitziet. Dus geen kreukels 
en duidelijk leesbaar! 
 


