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Tijdens de RSW komen uiteraard ook scoutingtechnieken aan bod. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken 

aan het opbouwen van je kamp en het lopen van de hike. 

 

Kamperen 

Tijdens het opbouwen van je kampterrein is het de bedoeling dat je een keuken pioniert en je tent 

opzet. Voor de keuken krijg je van de kampstaf de pionier palen. Het is belangrijk dat je kampterrein er 

altijd verzorgd uit ziet. Zorg dat er geen losse spullen rondslingeren, en alles een juiste plek in de 

keuken krijgt. Voor die keuken is het natuurlijk van belang dat je hier prettig en vooral ook veilig op 

kan koken. Het moet dus een stevige keuken zijn, en als hij er ook nog netjes uit ziet is de jury 

helemaal blij. Het kunnen zitten tijdens het eten wordt ook altijd erg gewaardeerd. 

Na een dag vol met activiteiten is er natuurlijk niets fijner dan je droge warme bedje in te duiken. Het is 

fijn als je deze kunt bereiken zonder allemaal obstakels tegen te komen en dat je tent niet in een kuil 

opgezet is waardoor je tent bij regen onderwater loopt.Tijdens de RSW wordt er ook een hike gelopen. 

Dit is een tocht waarbij je met je ploeg een route moet volgen en tijdens de route posten tegen komt. 

Omdat jullie een tijdje niet op het kampterrein aanwezig zijn hebben jullie natuurlijk je scoutfit aan. 

Zorg er ook voor dat je een klein rugzakje meeneemt waar je je EHBO trommel en flesje water in kan 

doen. 

 

Op de posten die je tegenkomt doe je samen met je ploeg een opdracht of spel voordat je weer verder 

kan lopen. Op de posten zitten ook medewerkers van de RSW die de opdracht voor jullie uitleggen. 

Het is ook mogelijk om bij de posten even uit te rusten voordat je samen met je ploeg weer verder 

gaat. 

 

De route is uitgestippeld door het bos en wordt aangegeven met diverse routetechnieken die in jullie 

routeboekje staan. Routetechnieken waar je aan kunt denken zijn onder andere bolletje-pijltje, 

strippenkaart, kruispuntenroute, knipoogroute, fotoroute, een oleaat, kompas, knopenroute en andere 

technieken. Mocht je een routetechniek niet begrijpen kan je altijd je leiding vragen of kijken op 

internet (http://www.scoutquest.com/nl/scout/tech/hike/route.shtml). 

Tijdens de RSW leveren niet alleen de posten maar ook de tijd die je over de hike doet punten op, 

maar zoals bij de gehele RSW worden jullie ook beoordeeld op jullie samenwerking en de sfeer in de 

groep. De tijd die jullie op de post doorbrengen om de post uit te voeren of om even uit te rusten wordt 

niet bij de looptijd meegeteld. Rust daarom op de posten uit, en niet tijdens het lopen van de route. 
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