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Regio Utrechtse Heuvelrug - Regionale Scouting Wedstrijden 

Jurytips RSW onderdelen 

 
 

 
 

Hike 

Tijdens de hike komen jullie langs posten waar jullie opdrachten kunnen uitvoeren. Om de route van 
de hike goed te kunnen volgen, moet je de routetechnieken goed beheersen. Voor alle onderdelen 
van de hike kan je punten verdienen 

 
Tips 

 Je krijgt punten voor de afstand die je succesvol hebt afgelegd tijdens de hike. 
 Op de posten die je onderweg tegenkomt kun je punten verdienen d.m.v. opdrachten, dus 

doe goed je best. 
 De tijd die je loopt wordt gemeten tijdens de hike,de tijd die je doorbrengt op een post valt 

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

 

 
Kamperen 

kamperen bevat meerdere onderdelen, bij de RSW zijn het de onderdelen: keuken pionieren, tent 
opzetten en het gebruik hiervan tijdens het kamperen. 

 
Tips 

 Zorg dat je de bomen niet beschadigd bij het pionieren. denk aan juten zakken. 
 Gebruik bij het pionieren van je keuken een boom en een driepoot. 
 Zorg dat je keuken veilig en handig te gebruiken is. 

 
 Zorg dat je de tent op een goede en logische plaats neerzet.  
 zorg dat je tent strak en recht staat. 

 
 zorg dat je kampterrein netjes, opgeruimd en schoon is. 
 Denk er aan, bij verlaten van het kampterrein, dat alles afgesloten is en niet nat kan worden. 

 

 
Koken 

Tijdens de RSW moeten jullie ’s avonds een avondmaaltijd koken voor jullie ploeg. Hiervoor krijgen 
jullie van de kampstaf alle ingrediënten en een recept voor wat jullie moeten gaan koken. Het is de 
bedoeling dat jullie alle ingrediënten die jullie krijgen in de juiste hoeveelheden klaarmaken.  

Tips 

 Voordat je begint met koken was je je handen en zorg je voor schoon materiaal. 
 Maak er iets lekkers van maar volg het recept. 
 Zorg voor een goede taakverdeling. 
 Presenteer je maaltijd bij de jury verzorgd en in thema. 
 doe de gasfles na het koken dicht 
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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 
zondagmiddag in te leveren bij de jury. 

 
Tips 

 Zorg dat de volgende onderdelen aanwezig zijn in het logboek;   
 Schrijf je ploegnummer, ploegnaam en scoutinggroep naam op het logboek 
 Stel je ploeg voor aan de jury  
 Probeer alle ploegleden een keertje iets te laten schrijven 
 Probeer de jury een inkijkje te geven in hoe jullie ploeg het weekend heeft beleefd. 

 

 

Thema 

Tijdens de scoutingwedstrijden is er een thema wat de rode draad is van de gehele RSW en de LSW. 
Als je veel aan het thema doet, levert dit je ook veel punten op tijdens de strijd om de eerste plaats. 
Jullie hebben veel kansen om op dit onderdeel hoog te scoren! 

 
Tips 

 Kleed je ploeg leuk aan d.m.v. thema kleding tijdens het weekend. 
 Kleed je subkampje aan in thema 
 Bereid een leuke sketch voor die te maken heeft met het thema. 

 
 

Spellen 

Tijdens het weekend zijn er 3 grote spellen, tijdens deze spellen wordt jouw ploeg beoordeeld op hoe 
jullie meedoen aan het spel en hoe jullie het uiteindelijk hebben gedaan.  

 
Tips 

 Kom op tijd bij de speluitleg (als Pl of Apl) 
 Als Pl of Apl leg je het spel uit aan de rest van je ploeg. 
 Bedenk een goede strategie voordat je aan een spel begint 
 Doe met je hele ploeg enthousiast mee 
 Kleed je ploeg leuk aan d.m.v. thema kleding  

 
Samenwerking 

Een goede samenwerking binnen scouting is heel belangrijk voor een goede sfeer binnen je ploeg.  
Een goede sfeer binnen je ploeg zal een beter eindresultaat geven. 
Tijdens de RSW kijken wij of er een goede sfeer hangt binnen jullie ploeg. Jullie kunnen d.m.v. 
onderstaande tips zorgen voor een betere sfeer. 

 
Tips  

 maak samen met je ploeg een plan van aanpak en zorg dat iedereen het ermee eens is. 
 zorg dat iedereen in je ploeg een taak heeft en help elkaar. 
 Het werkt beter om dingen te vragen, probeer niet  te commanderen.  
 kijk samen terug op hoe de opdracht/spel ging. Kijk wat er goed ging en wat je wil 

verbeteren. 
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Scoutfit 

Het uniform bij scouting zorgt ervoor dat iedereen gelijk is aan elkaar en dat jullie te herkennen zijn 
als scouts. Als jury controleren wij of jullie uniformen er allemaal hetzelfde uitzien en of deze 
compleet zijn. 

 
Tips 

 zorg ervoor dat je uniform er netjes en verzorgt uitziet 

 
zorg dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn op jullie uniformen; 

 Regiobadge 
 Speltakteken 
 Groepsnaambandje 
 Installatieteken 
 Groepsdas 
 Donkere broek. 

 
Er zijn anderen onderdelen die jouw groep misschien wel op/bij het uniform heeft. Deze zijn niet 
verplicht, maar als jullie deze meenemen zorg er dan voor dat IEDEREEN deze onderdelen op het 
uniform heeft. 
bijvoorbeeld; 

 Ploegteken/ploeglinten 
 Pl en Apl linten. 
 Baretten 

 

 

Tijd 
Tijdens de RSW kun je punten verdienen door met je ploeg op tijd te komen bij de verschillende onderdelen 
van het weekend.Voor de beoordeling wordt de officiële RSW Jury-tijd gebruikt. 
 
Tips 

 Zorg dat je een horloge hebt die je bij de opening gelijk zet met de tijd van de RSW jury. 
 Bij de subkampstaf hangt altijd een klok voor de tijd. 
 Meld je aan het begin van de activiteit altijd even aan bij de jury voor tijdsregistratie. 
 Beter te vroeg dan te laat, want één seconde te laat is gewoon te laat 


