Piet-UHR en de socials
I Challenge you!

Met Charlotte-Frederique

De Alco
(algemeen coördinator)

Jelke

Na twee jaar geen RSW ben ik ontzettend blij dat
we eindelijk weer deelnemers kunnen ontvangen!
Het weer is ook super voor een weekend kamperen
in het bos, daar hebben we absoluut geluk mee.
Het thema is weer top, ik heb gehoord dat er veel
nieuwe snapchatters en tiktokkers ontstaan zijn.
Bij de opening op zaterdagochtend hebben we geleerd dat Charlotte-Frederique een influencer is die
graag meer views wil. Om dit voor elkaar te krijgen
besluit ze een documentaire te maken: “van Sul tot
Sensatie”. Als onderwerp kiest ze Piet-UHR, de sul
uit haar klas die wel wil vloggen.
Het plan blijkt een succes! Piet-UHR wordt uitgenodigd bij de Social Awards, waar hij enorm goed
ontvangen wordt door het publiek. Waar Piet-UHR
vooral punten mee scoort is zijn karakteristieke
broodje pindakaas.
Aangezien Piet-UHR niets anders doet dan hij
hiervoor deed, vraagt hij zich op zondag af hoe het
toch kan dat hij nu opeens heel beroemd wordt.
Pieter gaat op onderzoek uit.
Zondagmiddag komen we erachter dat Charlotte-Frederique Piet-UHR gekozen heeft voor
haar docu omdat ze verliefd op hem is! Ze vond
Piet‑UHR helemaal geen sul, maar heeft de documentaire gemaakt omdat ze hem alles gunt. Ze
wil er graag voor zorgen dat Piet-UHR alles kan
bereiken wat hij wil, inclusief het worden van een
vlogger.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is een RSW
niet mogelijk zonder de ruim 50 enthousiaste medewerkers! 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 materiaal, jullie een leuke tijd
bezorgen op het subkamp en natuurlijk voor jullie
de vele foto’s en deze kampkrant maken! Hopelijk
hebben jullie net zo van de RSW genoten als ik en
zien we jullie volgend jaar weer terug!

Cas
Na vijf keer als Algemeen Coördinator de RSW
voor te bereiden waarvan het drie keer daadwerkelijk door kon gaan, draagt Jelke het stokje over aan
Cas. In 2019 is er voor het eerst sprake geweest
van een eventuele overdracht. Het heeft door het
Coronavirus echter nog 3 jaar geduurd voordat
deze laatste RSW in de huidige samenstelling kon
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plaatsvinden. Zowel Jelke als Cas wilde namelijk eerst
nog een RSW meemaken in de rol die ze op dit moment
hebben.

“Jaha dat is wel een dingetje, dan moet ik
afscheid nemen van Programma.”
Voordat de volgende RSW kan plaatsvinden moet er
nog veel gedaan worden. Al over een maand is de
eerste vergadering om de RSW van volgend jaar voor te
bereiden. Tijdens die eerste vergadering zal het vooral
gaan over deze RSW 2022 om te kijken wat er eventueel anders kan en wat er juist hetzelfde moet blijven.
Volgens Cas is het belangrijkste wat hij wil veranderen
het stookverbod, dat moet de volgende keer toch echt
anders!
Verder is hij eigenlijk heel tevreden over deze eerste
RSW na lange tijd. Zo zijn er enorm veel enthousiaste medewerkers die dit jaar zich hebben ingezet. Cas
hoopt al die medewerkers te kunnen motiveren om zich
volgende keer weer in te schrijven, zodat de RSW weer
een succes wordt.
Al sinds 2014 tijdens Jelkes eerste RSW als medewerker
heeft ze geholpen bij Ondersteuning. Verder is ze twee
jaar Subkampstaf geweest. Jelke heeft naast haar
inzet voor de RSW ook 12 jaar leiding gegeven bij de
Laurentiusgroep.
Ook voor Cas was 2014 de eerste keer dat hij als
medewerker de RSW meemaakte. Hij heeft sinds dien bij
het Programmateam geholpen en is de laatste jaren daar
ook Hoofd Programmateam. Cas geeft daarnaast al 9 jaar
leiding aan de verkenners van de Woudlopers.

Wij van Team Media hoorden geruchten dat er een Jurylid rondloopt dat
nooit scout is geweest. Nieuwsgierig als we zijn, zijn we op zoek gegaan
naar de waarheid achter dit gerucht. In een lekker zonnetje voor de
Jurytent spraken we één van de nieuwste aanwinsten van het Juryteam:
Jacqueline.
Jurylid Jacqueline is op haar eerste RSW, ze is zelfs nooit scout geweest.
Ze is begonnen bij de PAG als Bever en gestopt voor ze naar de welpen
ging. Pas bij de Rowans ontdekte ze Scouting opnieuw: ze werd door
Jasmijn, ook Jury op deze RSW, meegesleept naar het kerstdiner van de
Woudlopers. Daarna is ze nooit meer weggegaan.
Dit jaar heeft Cas, Hoofd Programma, gevraagd of ze mee wil naar de
RSW. Dat wilde ze wel en ze kwam vervolgens bij Team Jury terecht.
Daar heeft ze helemaal haar plek gevonden, want ook al lijkt Jury een
strenge taak, is het vooral ook heel gezellig.
Het blijkt voor haar geen probleem te zijn dat ze nooit Scout geweest
is. Het beoordelen van knopen bijvoorbeeld gaat prima door te voelen
of het bouwwerk stevig is. “Daarvoor hoef je zelf geen kruissjorring te
kunnen leggen”. Het helpt ook dat de Jury op hele duidelijke punten
beoordeelt, dat zorgt ervoor dat alle Juryleden even streng zijn.

“Ik weet niet hoe ik een kruissjorring
zou moeten leggen, maar beoordelen
gaat prima.”
Als we Jacqueline vragen naar wat ze het
belangrijkst vindt tijdens de RSW dan is ze
duidelijk: “Je kan wel heel goed knopen, of heel
snel een hike lopen, maar dat de sfeer goed zit:
dat is het belangrijkste!” Tot nu toe viel het op
dat het juist met de sfeer bij iedereen erg goed
zit. Daarop hebben alle groepjes op het moment
dat we haar gesproken hadden nog volle punten
gescoord.

Weerbericht voor de influencer
Het is vandaag zonnig, waardoor het licht dat zacht door het bladerdek valt zorgt voor een
perfecte atmosfeer om een natuurvlog op te nemen. Verder is de wind matig van kracht en
waait uit het oosten, waardoor zelfs een mooie jurk mogelijk is. Wij adviseren daarvoor een
aardekleur zodat de kleuren van de natuur gecomplementeerd worden.
De maximale temperatuur wordt vanmiddag 26 graden, dus vergeet geen zonnebrand tegen de
vloekende rode kleur. ‘s Middags neemt de bewolking toe, maar gelukkig blijft het wel droog.
Dit zorgt ervoor dat ‘s middags de perfecte tijd is om de voice-over op te nemen.
‘s Avonds neemt zowel de bewolking als de kans op regen toe, maar gelukkig zijn we dan
alweer terug van een hopelijk prachtig vlogweekend.

De aankomst

Wat was het vroeg op zaterdagochtend bij het aanmelden op de
RSW. Om 6:00 stonden de eerste
stafleden klaar voor het ontbijt.
Om 7:30 stond de aanmeldtafel
klaar en kwamen de eerste groepen aan. Vooral de scouts van
de Prinses Amalia Groep en St.
Ansfridus, beiden van Subkamp
Paars, waren er vroeg bij. Als
eersten kwamen zij langs de tafel,
duwde ze hun aanhanger richting de Jury om daar voor het
eerst te laten zien hoe netjes hun
uniform eruit zag.
Met een strenge blik en een
vriendelijke glimlach werden
alle ploegen gevraagd een rondje
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te draaien. Hier en daar miste
wat onderdelen, maar over het
algemeen was de Jury zeer tevreden over het resultaat. De twee
jaar pauze bleek geen invloed te
hebben gehad op dit onderdeel.
Daarna was het door voor de
groepsfoto’s. Wij kunnen niet
te veel verklappen, maar jullie
schijnen er allemaal goed op te
staan!

opening

Het thema werd ingeluid met een bel. De scholier en Influencer
Charlotte had een geweldig plan om meer likes binnen te halen:
Piet-UHR, de sul uit haar klas, gaat ze beroemd maken. Hoe dat plan
afloopt, moeten we nog maar zien. Nog voordat we konden vlaggen
moesten er eerst twee verjaardagen gevierd worden: Jelke en Hessel
waren jarig. En dat blijkt geen toeval, want we hebben hier te maken
met een tweeling.
Volgens de Verkenners van de Laurentiusgroep draait het themaverhaal om een sul die broodjes pindakaas eet. Gelukkig weten de scouts
van Katimavik 1 wel beter; tijdens het themaverhaal is duidelijk
geworden dat er een influencer is met wie het niet zo goed gaat.
Hierdoor kiest ze ervoor een sul voor de gek te zetten om meer views
te krijgen. Ook was er een schoonmaker, maar wat diens rol in het
verhaal is, is niet duidelijk geworden. Wij weten toe te voegen dat de
naam van de influencer Charlotte-Frederique is. Met elkaar komen
we er wel!
De Woudlopers 1 herinneren zich helaas niets meer van de opening,
ze waren te moe en het was te vroeg.
RSW 2022 (5

Bij de RSW zijn erg veel medewerkers betrokken.
Dit is zodat het kamp voor de scouts zo goed
mogelijk verloopt. Eén van deze medewerkers is
Myrthe, zij is de coördinator van de Subkampstaf.
Dit betekent dat zij achter de schermen controleert
of alles soepel loopt. Bij dit kamp is er bijvoorbeeld
een kaarthoekmeter gemist op de paklijst. Myrthe
heeft ervoor gezorgd dat de scouts toch gebruik
kunnen maken van een geleende kaarthoekmeter.
Een ander voorbeeld van haar takenpakket is
ervoor zorgen dat de Subkampstaf de planning in
de gaten houdt en ervoor zorgt dat hun groepjes
op tijd kunnen komen.
Dit jaar is de eerste keer dat Myrthe Hoofd
Subkampen is. Wel heeft ze hiervoor al ervaring
opgedaan als Subkampstaf bij Subkamp Rood. Dit
jaar is ze gevraagd of ze de meer ondersteunende
rol binnen Team Subkampen wil overnemen,
omdat daar nog niemand voor gevonden was.
Myrthe nam deze taak met alle liefde op zich en
dat blijkt terecht; ze vindt het Hoofd Subkampen
zijn nòg leuker dan Subkampstaf. Het eerste
wat toen moest gebeuren was het vinden van
voldoende medewerkers die Subkampstaf wilden
zijn. Op de vraag of Myrthe het contact met de
scouts niet mist antwoordt ze dat ze nog steeds
wel binding voelt doordat ze op de fiets alsnog
vaak langskomt. Het gerucht gaat dat ze zelfs al
80 km heeft gefietst dit weekend!

Hoedjes, petjes, bandanas en zonnebrillen, om dit jaar je als groep te onderscheiden van alle andere
groepjes moet je creatief zijn. Immers is een beige blouse, blauwe broek en make-up in de kleur van je
Subkamp nou niet echt uniek te noemen.
Neem nou de Cay-Noya, met hun vier deuken hoed waren zij het statement van de wellicht een beetje
retro maar zeker niet ouderwetse Scouting. Normaal de trots van de hoedjes parade waar de koningin
wellicht nog jaloers op zou zijn., vallen zij dit jaar wat minder op.
Van de gele discohoed tot pet, het moet een statement zijn. Uiteraard wel je gehele subgroep, dus zien wij
de volgende keer graag wel meer New York Yankees en Nike petten. Merk is echter niet het beste om je als
individu te profileren, daarvoor kunnen leuke gekleurde sokken bijvoorbeeld een oplossing zijn. Degene
met afbeeldingen zoals Cookie Monster krijgen daar bonus likes voor.
Mocht je nou echt geen aandacht willen, zijn fluoriserende kleuren ontzettend in. Jammer Subkampstaf!
Groen, blauw, paars, geel en rood zijn helaas het zwart van vorig jaar.
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Zaterdagmiddag Hike
Zoals iedere RSW bleek het ook dit
keer raak. Verschillende groepjes zijn
zoek geraakt, er zijn slangen gespot
en bij veel groepjes is de moed in de
schoenen gezonken tijdens het lopen. Gelukkig zijn er ook vrolijkere
verhalen te vertellen! Zo hebben we
begrepen dat er veel groepjes geholpen zijn door ploegen die daarmee
een voorsprong op hun concurrenten
weggaven. Ongetwijfeld zullen hier
ook kampvriendschappen uit zijn
ontstaan. Tegenover de verschillende slangen die zijn gespot staan zelfs
twee reeën. Ook was er een groepje
dat aan het eind van de wandeling
nog zó gemotiveerd was dat ze nog
een eindsprint in de mars hadden.
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Charlotte
Frederique
Speciaal voor alle Charliebers
heeft de Kampkrant een exclusief
interview geregeld met
Charlotte-Frederique.
Je kent haar van de
livestyle-, mode- en
make-upvideo’s. Er
zijn echter nog allerlei geruchten die de
ronde gaan en geheimen die nog onthuld
kunnen worden.

Hoe ben je beroemd
geworden?

Mijn vader is al erg bekend in
Nederland. Als kind ben ik dus
al bevriend geworden met BN’ers
in wording. Daardoor had ik al
heel snel een grote following toen
ik begon met content plaatsen.

Wat was je eerste video?

Mijn allereerste video is niet opgenomen in de villa die de Charliebers inmiddels goed kennen,
maar is op de P.C. Hooftstraat
iet
gemaakt. Daar heb ik uitgelegd
ag n
d
een
n
e
ld is
hoe je jouw kleding het beste kan e
o
t
r
h
esc
lefee
combineren zodat je er echt uit- g g niet ge
da
springt.

Wat was je meest succesvolle
video?
Die is opgenomen op het dakterras van La Rieve, één van de
chicste restaurants in Nederland.
Daar was ik met een aantal BN’ers
champagne aan het drinken toen
we spontaan besloten onze mimosa-brunch te vloggen. Mensen
vinden het blijkbaar erg leuk om
te genieten van onze mooie levens .

Wat zijn je hobby’s?

Ook naast het vloggen houd ik
vooral van self-care en winkelen.
Wat ik in mijn video’s laat zien
is dus eigenlijk ook wat ik in het
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dagelijks leven doe. Verder kijk ik
graag naar Big Brother als ik naar
de tv kijk. Wat niet veel Charliebers weten is dat ik ook van lezen
houd, bijvoorbeeld de Cosmogirl.

Op welke social media post je
het liefst?

Zelf kijk ik filmpjes op TikTok,
mijn favoriete TikTok-dansje
is het STAY dansje. Zoals mijn
Charliebers al weten post ik zelf
wel het liefst op Instagram. Wat
mij daar speciaal maakt is dat ik
nooit filters gebruik, ik kom zo
puur mogelijk in beeld.

Dilemma’s:
One of us is lying / arcade
Monopoly / Ticket to ride
Ontbijt / lunch
Twee linker schoenen / geen
schoenen
Keuken / tent bouwen

Piet-UHR
as! grote doorbraak op de Socials.
a
k
a
d
n
i
Waarom zou je anders onvindHelaas p
baar willen zijn? Privacy is in deze tijd
voor celebrities al lang achterhaald.

Met onze grote zoektocht om het “management” van Piet-UHR te kunnen vinden hebben wij wel allerlei andere leuke
informatie gevonden. Bijvoorbeeld dat
pindakaas met hagelslag best lekker kan
zijn. Andere mensen hebben daarentegen liever jam bij hun pindakaas. Een
foto vinden was wel lastig, een aantal
selfies waren er wel, maar wij kregen het
idee dat het meer een schoolopdracht
was.
Over school gesproken, daar kunnen
meerdere deelnemers en medewerkers
nog een voorbeeld aan nemen. Geen
enkele onvoldoende! De vraag is dan ook
of Piet-UHR zijn leraren heeft omgekocht met likes. Echter, wij kunnen dit
niet meer nagaan aangezien de dislike
counter is weggehaald.
Voor Piet-UHR’s fanclub zijn we nog wel
op zoek naar een voorzitter. Voel jij je
geroepen? Neem dan contact op met de
achterneef van Piet-UHR, dan moet dat
goed komen. We wensen jou alvast veel
success met alle groupies in check houden want wij denken dat Piet-UHR best
wel eens heel groot zou kunnen worden.

op Facebook een achterneef kunnen vinden met dezelfde achternaam. Die zoektocht heeft ook
geleid tot in het gemeentearchief
waarbij wij uiteindelijk het adres
hebben weten te achterhalen.
Er is niemand thuis. Wij denken
dat Piet-UHR bezig is met een

Scan de QR code
Voor meer foto’s

Achter de schermen hebben we
opgevangen vanuit het team van
Charlotte dat Piet-UHR de nieuwe social media sentatie is. Dit
nieuwtje hebben wij gelijk aangegrepen om contact op te nemen
met het “management” (lees: zijn
moeder) van Piet-UHR. Na lang
zoeken hebben wij uiteindelijk
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Koken
Tijdens het koken is het
weer eens gebleken hoe
belangrijk Scouting is.
De scouts hebben nieuwe
vaardigheden aangeleerd
of oude vaardigheden
afgestoft. Zo is er opnieuw geleerd dat leeglopende gasflessen niet
goed zijn. Daarnaast is
er helaas toch nog in een
hand gesneden, maar die
fout maak je hopelijk ook
maar één keer. Hoewel de
rijst bij sommige groepjes is aangebrand en bij
anderen juist te waterig
was, heeft de Jury genoten van de maaltijden die
hen zijn voorgeschoteld.
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“3 op Rijst”
Ingrediënten:
Babi ketjap:
Hamblokjes
Tempeh voor vega
Ketjap
Knoflook
Sjalot
Citroen
Djahe (gemalen gember)
Sambal
Rijst:
Sperziebonen
Komkommer (raita/zoetzuur)

Ingrediënten
Toetje:

Geroosterde banaan met kokos
Banaan
1.
Doe de rijst in een pan.
Honing
2.
Vul de pan met water.
Kokosrasp
3.
Zet de pan op het vuur, roer af en toe door de rijst.
Olie
4.
Kook de rijst tot het water op is. LET OP blijf het in de gaten houden, zodat de rijst
niet aanbrandt!

Recept rijst koken:

Babi ketjap:

5. Snij de ui in kleine stukjes van ca 0,5 cm, en de knoflook in hele kleine stukjes.
6. Snij de paprika in blokjes van 1 cm.
7. Bak de ui, knoflook en hamblokjes in een koekenpan ca. 3 min.
8. Voeg de paprika toe en bak nog 2 minuten mee.
9. Pers de citroen uit, vang het citroensap op.
10. Meng in een beker of maatbeker de ketjap, citroensap, 3 theelepels gemberpoeder en 1
theelepel sambal.
11. Doe de gemengde saus bij het vleesmengsel in de pan breng aan de kook.
12. Laat de saus nog ca. 10 minuten doorkoken. Voeg af en toe een klein
beetje water toe, als de saus te veel opdroogt.

Komkommer:

13. Snij de komkommer in plakjes of een andere leuke vorm.

Toetje:

1. Snij de bananen in plakjes.
2. Bak de kokosrasp kort in de koekenpan op een laag vuur.
3. Als de kokos lichtbruin is haal je het uit de pan.
4. Doe een klein beetje olie in de pan.
5. Bak de banaan op laag vuur aan beide kanten 1 minuut.
6. Haal de banaan uit de pan en giet er een klein beetje honing
over.
7. Bestrooi met de kokosrasp.

Eet smakelijk!

Horoscoop
Uiterlijke schijn kan uitermate
Je hebt meer last van
misleidend zijn. Zoek met je
stemmingen en grilligheid. Laat
team de verbintenis en werk voor
die thuis want daar heb je nu
die glimlach op de groepsfoto!
niks meer aan. Heb geduld en sla
Wel met gesloten mond, want
toe op het juiste moment. Zo
Vissen
Waterman
sommigen hebben het tanden
krijg je de beste actiefoto voor je
(19 feb - 20 mrt)
(20 jan - 18 feb)
poetsen vanochtend
socials!
overgeslagen...

Ram
(21 mrt - 19 apr)

En op de rem! De afgelopen tijd
heb je gevlogen om goed
voorbereid naar de RSW te gaan.
Stop, droom en geniet voordat
het voorbij is!

Met een geweldige start van het
weekend moet je op passen dat je
niet te hard van stapel gaat
lopen. Kijk om je heen, deze
dagen staan in het teken van
Tweelingen
(21 mei - 20 jun) liefde, romantiek en plezier.
Start die vlog met die leuke
scout!

Leeuw
(23 jul - 22 aug)

Weegschaal
(23 sep - 22 okt)

Je komt dit weekend maar traag
op gang. Bijna te laat bij de Jury
en voor de rest ook al wat achter
op schema. Met een goede
Stier
eindsprint kun je dit nog goed
(20 apr - 20 mei) maken. Met een aantal (extra)
selfies komt jouw dag weer goed!

Kreeft
(21 jun - 22 jul)

Vriendschappen zijn goud waard,
echter niet die van de
concurrentie. Hoe ging dat
gezegde? Beter een goede vriend
dan een verre buur? Nou ja, dan
maar bij de Jury slijmen.

Wat een dag ga je vandaag
Vandaag is jouw dag om te
beleven, loop alleen niet te hard
shinen! Je bent productief, vooral
in het poseren voor je selfies met
van stapel. Uit een boom vallen
alles en iedereen. Vergeet alleen
is namelijk niet gezond voor je
Maagd
je tent niet op te ruimen, die lege
telefoon. Wij spreken helaas uit
(23 aug - 22 sep)
chipszakken zijn best gênant.
ervaring.
Zoek je balans! Vandaag weet je
tegen alle verwachtingen in die
loodzware klus te klaren. Je
ontbijt opruimen blijft namelijk
een uitdaging.

Je stelt hoge eisen. Dit kan je in
de problemen brengen. Te lage
eisen en je haalt wellicht de LSW
niet. Praat eens met een
Boogschutter
Weegschaal, die moet toch nog
(22 nov - 21 dec)
zijn balans vinden.

De afgelopen tijd was je wat
minder fit dan normaal. Dit
weekend straalt de energie van
je af! Blijf dus niet in je slaapzak
Schorpioen
liggen maar sleep je groep door
(23 okt - 21 nov)
de sleur van de zondagochtend.
Je bent vandaag in topconditie.
Dat komt mooi uit dan kan je nog
net die laatste jurypunten
binnen slepen. Werken als een
Steenbok
paard gaat helaas niet, want je
(22 dec - 19 jan)
bent een steenbok.

Kampvuur
programma

Op zaterdagavond namen we
plaats in de kampvuurkuil. Tijdens
een galashow om te bepalen welk
social mediaplatform het beste
was, speelden uitverkorenen van
de subkampen allerlei spelletjes
op het podium. Dit keer was niet
onze Jury de baas, maar was de
leiding in handen van Charlotte en
Piet-UHR. Tijdens het eerste spel,
eieren overgooien, zagen we de
spelers wat voorzichtig beginnen,
maar aan het einde werd er met
een flinke snelheid overgegooid.
Het pingpongballen mikken bleek
nog wat moeilijker dan verwacht,
na 10 minuten gooien werden de

spelregels wat makkelijker gemaakt. Dat leek ons maar goed
ook, anders zaten we nu nog in de
kampvuurkuil. Daarna was het
tijd voor de subkampstaf, die hun
ingevette neus watjes in bekertjes
moesten stoppen. De afgevaardige
van Subkamp Rood bleek erg fanatiek: hij kwam met een bloedneus
van het strijdtoneel af. Als laatste
eindigde we met een RSW-klassieker: de Chubby-Bunny challenge,
wie stopte er het meeste spekjes in
z’n mond terwijl het woord pindakaas nog gezegd kan worden. We
zagen verschillende tactieken voorbij komen: het proppen van spekjes
in de wangen, onder de lip stoppen
of zelfs stiekem kauwen.
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Rebus

Hints (horizontaal)
1) Abonnee op het materiaal van een
influencer. 2) Vurige Chief scout van
Scouting Nederland. 3) Vlogger bekend van zijn reizen en zonnebrillen
#makeitcount. 4) Hij zag er potentie
in. 5) Man bijt ….. 6) Nederlandse
vlogger bekend van “The power of
make-up”. 7) Fenomeen van exponentiële groei van views. 8) Gaat
naar het einde van de wereld. 9) ….
gaat door.
10) De plek waar je alle nieuwe post’s
en video’s kunt zien. 11) Gamer/
ruimtevaart vlogger bekend van zijn
catchphrase “Fly Safe!”. 12) Jekels
…..
13) Engelse afkorting voor berichten
op sociale platformen die alleen de
zender en ontvanger kunnen zien.
14) Een foto van jezelf. 15) # 16) @

Hints (verticaal)
1) DFTBA 4 …. VARA. 16) clickbait voor vissen. 17) …… Marbles, bekend van “How to Trick People into Thinking
You’re Good Looking”. 18) Een van de vloggers van Scouting Nederland. 19) Nam een sprong het diepe in op het
afgelopen Eurovisiesongfestival. 20) Afkorting
van de vraag die de Nederlandse televisiekijkers
stellen sinds 1999. 21) Een weerman op twitter
of een opa op tiktok. 22) Enzo ….. 23) De nieuwste grote speler in de wereld van de socials. 24)
Een korte prijs voor mensen en organisaties die
content maken op sociale media. 25) Is beter in
bed dan Baudet. 26) Youtuber Goes to amazing
places (overlap met het antwoord van 11). 27) Is
#Boos.
28) Het “nieuwe” speeltje van Mark Zuckerberg
29) ….. Marble Runs.
Subkamp-Sudoku
Het is een puzzel die bestaat uit 5 blokken 5
vakjes. In elk vakje hoort een van de subkampkleuren te staan. Vul het diagram zo in, dat
in elke rij, elke kolom en elk blok 5 vakjes de
kleuren één keer voorkomen.
14) RSW 2022

De antwoorden vind je op de website van de rsw
Https://rsw.regio-uh.nl/antwoorden-puzzel

Zaterdagavond Spel

Tijdens het avondspel
was er de mogelijkheid
om de themakleding
te laten zien. Er waren
prachtige creaties
met soms zelfs hele
toneelstukken. Zo
zagen we dat De
Paarse Pinguïns zelf
hun outfit hebben
genaaid en werd er
een waar toneelstuk
opgedragen waarin er
alvast getraind werd
voor ''the 'gram''.

RSW 2022 (15

De dag begon vroeg, te
vroeg... Met de vogeltjes
die fluiten en de eerste
zonnestralen door de bomen wisten wij het zeker!
Nu barst de strijd om de
eerste plek op de RSW pas
echt los. De echte vroege
vogel staat natuurlijk bij
10 graden alweer buiten in
zijn of haar korte broek en
het liefst een T-shirt.
Zoals sinds een aantal
edities gebruikelijk is,
wordt er ontbeten op het
grote veld. Uiteraard met
een lekker warm hardgekookt eitje, of gewoon
een bammetje met pindakaas. Met wel zes pagina’s
aan kampkrant in de ene
hand en in de andere hand
een stapel boterhammen
wordt er nog even de tactiek van de dag besproken.
Hierbij kunnen de roddels
van gisteravond natuurlijk
niet ontbreken.
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Wakker worden
tussen de vogels

Zondagochtend Spel

Tijd voor wat Social media
challenges! Met de Ice Bucket
Challenge in ons achterhoofd
lijkt het alsof alle subgroepjes
op zoek zijn naar de volgende hype voor op hun ‘gram.
Wedstrijdjes vliegtuigjes vouwen waren uitermate populair terwijl de wat technishe
opdrachten een wat meer
niche markt aanspraken. Hier
bedoelen wij natuurlijk de
TikTok dansjes post want daar
heeft Team Media geen (pinda)
kaas van gegeten. Met de hoeveelheid groepjes die op z’n kop
aan een spijkerbroek hing was
het ook niet raar dat we wat
verbaasd waren dat sommige
groepjes een wat duizelige indruk hierbij maakten.
Maar goed, na een lekker pannenkoekje (zand optioneel)
en wat puzzelen ging de tijd al
weer snel voorbij en was het
tijd voor een bammetje bij de
lunch.
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Colofon
Sebas Hoofd Fotografie

Yorick Fotograaf/Vormgever

Janna Verslaggever/Fotograaf

Timo Fotograaf/verslagever

Patrick Fotograaf/taal enthousiast

Reinder Hoofd Vormgever

Tijdens het zondagmiddag spel
is uw favo redactie op onderzoek
uit geweest. Bij de fans van Charlotte-Frederique zijn we erachter
gekomen dat je toch echt een premium account nodig hebt om de beste
kwaliteit filmpjes te zien. Bij de personal assistent hebben we geleerd
dat het aanmaken van Facebook toch
nog een goede marketingstrategie is.
Bij de editors bleek dat niet iedereen
Charlotte-Frederique zo tof vindt als
de fans haar vinden. Schijnbaar zorgt
ze er ook nog voor dat er allerlei gure
types backstage komen. De irritatie
bij de editors zou er echter ook uit
voort kunnen komen dat een man
met een zonnebril makkelijk verward
kan worden voor dé man met dé zonnebril. Overigens bleek dat geen man
met de zonnebril te zijn, maar een
man met een glitterjasje, die toch
bleek te bestaan uit een vrouw met
glitter en een vrouw met jasje. Veel
onduidelijkheid, maar gelukkig is
het voor Piet-UHR nu wel duidelijk
geworden dat Charlotte-Frederique
alle fame achter zijn rug om voor
hem heeft gegenereerd.

Wist je dat:

Dat
er
spontaan
gas uit een
gasfles van de
Fakkeldraagster
ontsnapte

subgroepje
2.1 net optijd
had besloten de
extra gevonden
balk niet in
hun keuken te
gebruiken?

Wist je dat
Piet-UHR
eigelijk hellemaal niet van
pindakaas
houdt?

De Online Otters zulke enge
spookverhalen
hebben verteld dat
ze niet meer naar
de wc durfden?

subgroepje
2.4 al op
zaterdag om
07:51 hun
kaartje met
groepsnummer
was
verloren?

Een
Scout de
handtekening
van Piet-UHR
op zijn voet
heeft staan?

Jelke
met haar
vinger in de
Staafmixer
heeft
gezeten?
De Cay-Noya,
normaal een van de
weinige groepen met
een hoed een beetje
bedust is omdat
andere groepen nu
ook petten en hoeden
dragen?

Urielle haar
verloren haringen aan het
einde van de RSW
onder het grondzijl heeft terug
gevonden?

Likebutton
veel
plezier heeft gehad
met duwen van de
kar. Na voldoende proberen is het “helaas”
niet gelukt om iemand te raken.

Wist je dat de Winnaars van RSW 2022
dit jaar naar de LSW gaan die wordt
gehouden van 3 tot 5 Juni 2022
RSW 2022 (19

Tijdens de sluiting blijkt dat Charlotte-Frederique “Alles wat je nodig hebt is de
liefde” heeft uitgenodigd voor het huis van Pieter omdat ze iets belangrijks wil vertellen. Nadat Piet-UHR de deur heeft opengedaan en de opname van de tv-show
is gaan vloggen doet Charlotte haar verhaal. Ze vertelt dat ze alle volgers van Piet-UHR heeft geregeld omdat ze verliefd op hem is.
“Ik vroeg me af of je verkering met me zou willen.”
Helaas valt dit helemaal verkeerd bij Pieter. Hij is boos dat dit achter zijn rug om
is gebeurd. Hieruit blijkt namelijk dat hij niet zelf voor alle nieuwe volgers heeft
gezorgd, dus dat hij niet zo cool is als hij dacht. Pieter loopt verdrietig zijn huis
weer in, waardoor de tv-show in een cliffhanger eindigt. De groepjes Instaglam
van de Fakkeldraagsters, Miauw-miauw-Tijgers van de Cay Noya en Woudlopers 1 zullen op de LSW ontdekken hoe het verder gaat met Piet-UHR en Charlotte-Frederique. Gefeliciteerd!!
20) RSW 2022
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