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Van de Kampleider.

Hoi en welkom!
Fijn dat jij deze “Daily Planet” leest! In deze kampkrant lees je de laatste informa-
tie die je nodig hebt voor de RSW van aanstaand weekend. Heel veel belangrijke 
informatie heb je al kunnen lezen op het deelnemersdeel van onze site. Daar ben 
je vast al door je leiding op gewezen.
We verwachten je aanstaande vrijdag 6 april vanaf 18.00 uur op het Scou-
tinglandgoed in Zeewolde.
Dit landgoed is auto-vrij en daarom moet jij met je bagage vanaf de weg naar het 
kampterrein lopen. Natuurlijk is dit voor scouts die meedoen aan de RSW geen 
enkel probleem,  maarrrrr.. als tip geef ik je het volgende mee: je aanhanger mag 
natuurlijk wel naar het kampterrein gebracht worden dus wellicht kun je daar je 
bagage nog op kwijt.
Na aankomst moet jij je met je PaRoBa aanmelden en daarna wijst het zich verder 
vanzelf.
De afgelopen maanden is er door heel wat mensen hard gewerkt aan deze editie 
van de #RSW_NVF en ik ben trots op de resultaten.
Ik kijk uit naar een mooi weekend waarbij we met een grote groep medewerkers 
jullie kampeer-/spel-/hike-verrichtingen gaan bewonderen met als doel, naast 
veel lol natuurlijk, deelname aan de Landelijke Scouting Wedstrijden. Dit jaar mo-
gen daar vanuit onze Regio wederom 3 ploegen naar toe. De LSW zal gehouden 
worden in Baarn, tijdens Pinksteren.
Tot vrijdag heb je nog de tijd om je aankleding af te maken, je tochttechnieken op 
te halen en wellicht nog het laatste in te pakken. Vergeet ook je fotostrip niet!
Succes met deze laatste voorbereidingen en tot snel!

Groet, Thijs Wijngaarden, kampleider #RSW_NVF
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De Subkampleiding; die is er voor jou!!

Ook dit jaar  zal je,  met je PaRoBa,  een plekje vinden op één van de drie Subkam-
pen. Ieder Subkamp bestaat ongeveer uit hetzelfde aantal PaRoBa’s, heeft een ei-
gen Subkampkleur (Blauw, Oranje en Roze) en eigen Subkampleiding. 
Zoals de kop van dit stukje al zegt: de Subkampleiding is er voor jou. Zij zijn op het 
terrein altijd bereikbaar voor een vraag of zomaar voor een gezellig praatje.
Belangrijk: de Subkampleiding hoort wel bij de kampstaf maar is geen onderdeel 
van de Jury! Je mag ze dus best een vraag stellen over je tent, je keuken of het 
klaarmaken van je maaltijd. Dit levert dus geen puntenaftrek op in de wedstrijd.
Ook ga je als eerste naar je Subkampleiding als je iets nodig hebt, bijvoorbeeld ie-
mand van de EHBO. Op zaterdagmorgen en zondagmorgen haal je overigens je 
foerage ook bij je Subkampleiding.

Eten… Wat neem je wel en wat neem je niet mee 
van thuis...!!

In het kort komt het op het volgende neer: 
• Tijdens de RSW zorgt de kampstaf voor het ontbijt, de lunch, thee en wat te 

drinken in de avond. 
• Je zorgt samen met je PaRoBa voor je eigen warme maaltijd op zaterdag. Kijk 

voor meer info in het stuk ‘Themamaaltijd’.

Oftewel..Wat neem je wel mee? 
• De ingrediënten voor de avondmaaltijd, denk hierbij ook aan kruiden en spece-

rijen die je nodig hebt om je maaltijd extra smaak te geven.
• Extra tussendoortjes die je bijvoorbeeld denkt nodig te hebben op de hike (en 

’s-nachts in je slaapzak).

Wat neem je niet mee?
• Brood, melk en smeersels en strooisels voor op brood.
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De Themamaaltijd.

Het thema van deze editie van de RSW is ‘United Planets of the Solarsystem’. Voor 
de warme maaltijd op zaterdagavond is dit belangrijk om te weten. Je moet na-
melijk, met je PaRoBa uiteraard, zelf je warme maaltijd koken en de ingrediënten 
hiervoor zelf meenemen. De maaltijd is een belangrijk onderdeel van de wedstrijd 
en kan je veel punten opleveren! De Jury komt op een vooraf afgesproken tijdstip 
langs om jullie maaltijd te proeven en doet dit vanaf het zogeheten ‘themabord’. Je 
mag overigens zelf al beginnen met eten zodra het klaar is.
Waar geeft de Jury zoal punten voor?:
• Is het eten lekker?
• Is het voedzaam? 
• Is de keuken netjes?
• Past de maaltijd bij het thema?
• Is je uitleg bij de maaltijd passend en leuk?
• Is de aankleding van het bord mooi, passend en leuk?
• Is er een menu en is deze in thema?
Kortom, genoeg om je vooraf aan de RSW al druk over te maken. Ga voor, na of tij-
dens een opkomst eens als PaRoBa eens bij elkaar zitten en verzin de maaltijd, de 
aankleding, het menu en verdeel ook alvast de taken. Je leiding kan vast wel ant-
woorden geven op al jullie vragen
(Kijk overigens voor een meer uitgebreide lijst op de site en lees het stuk ‘Punten, 
punten, punten..’)
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Je eigen kampterreintje.

Op de RSW is je kampeerterreintje je thuis. Op 6 april ben je vanaf 18.00 uur welkom 
op het Scoutinglandgoed in Zeewolde. Na het aanmelden van de PaRoBa door je  
PL of Bootsman/vrouw mag je met de bouw van je kampeerterrein beginnen. De 
Subkampleiding zal je een terreintje wijzen.
Op de site kun je een lijstje aanwijzingen/aandachtspunten vinden voor het cor-
rect opbouwen van je kampterrein. Een aantal belangrijke zaken herhalen we hier 
even.
• Je krijgt een terreintje toegewezen door de organisatie. Daar moet je binnen blij-

ven! 
• Al het piohout en sjortouw moet je zelf meebrengen. 
• Themamateriaal neem je uiteraard mee maar ook weer mee terug! 
• Je mag niet graven of boren met een grondboor. 
• Koken doe je op een gas- of benzine-toestel. Check slangen en drukregelaars bij 

een gastoestel. Zorg voor voldoende brandstof. De organisatie heeft niets om uit 
te lenen!

Nadat je de keuken en tent opgezet, opgericht en ingericht hebt is het tijd om je 
‘thuis’ aan te kleden. Dit jaar doe je dit in een spacy of in je subkamp stijl. Alles wat je 
aan aankleding meeneemt moet je na afloop ook weer mee terugnemen! Je neemt 
je piopalen en tent tenslotte ook weer mee naar huis.
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Van de Redactie!

Op 6 april gaat de RSW weer van start! En jij bent erbij! Tijdens deze drie dagen ga 
jij, opnieuw samen met je PaRoBa, laten zien wat je kunt. Natuurlijk is de wedstrijd 
spannend en fijn maar het is ook erg belangrijk dat deze RSW weer net zo gezellig 
en leuk is als de vorige!!
Om te zorgen dat je goed op de hoogte bent van “vanallesennogwat” is het zaak 
deze en de volgende edities van de “Daily Planet” goed te lezen.
Deze “Daily Planet” is vooral bedoeld om je goed op de RSW voor te bereiden. Deze 
kampkrant wordt gemaakt door leden van het Mediateam. Zij zorgen ook voor de 
website, foto + video en zij zijn te vinden in de Jurytent. De kans is echter groter 
dat je ze gewoon op het terrein rond ziet lopen. Spreek ze aan en geen ze sappige 
informaties voor de volgende editie van de kampkrant..
Tijdens de RSW zelf is de “Daily Planet” naast informatie van de organisatie vooral 
bedoeld voor leuke stukjes en foto’s van en over jullie. Iedere PaRoBa krijgt tijdens 
het kamp 1 exemplaar van iedere editie uitgereikt van je Subkampleiding. Na afloop 
van het kamp zul je alle edities ook op site kunnen vinden.

Volg ons op Instagram!
De #RSW_NVF is ook te vinden op Insta-

gram. Iedereen kan ons volgen, dus ook je 
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. 

Taggen mag ook, gebruik dan: #RSW_NVF
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Thema + thuisopdrachten

We gaan dus de ‘ruimte’ in en tegelijk blijven we ook met onze beide (of alle 8?) 
onze voeten op de grond van een planeet staan. Je laat het thema zien in het vol-
gende:
• de aankleding van je kampterrein.
• je logboek.
• de themamaaltijd.
• de aankleding van je PaRoBa
• deelname aan de activiteiten
Daarnaast staat er een thuisopdracht op het deelnemersdeel van de site: maak 
een fotostrip van minstens 4 foto’s waarbij jij je PaRoBa-naam uitlegt. Zorg dat alle 
leden van de PaRoBa op één van de foto’s staat. Doe je best! Lever het geprint in bij 
je Subkampleiding maar vooraf emailen naar: rsw@scoutingnvf.nl
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Punten, Punten, Punten

De RSW is een wedstrijd en dus kun je bij heel veel onderdelen van dit kamp pun-
ten verdienen. Denk niet dat je zonder ‘super-pio-skills’ en ‘turbo-hike-benen’ bij 
voorbaat kansloos bent voor een hoge klassering. Nee, je kunt juist goed scoren op 
onderdelen als: samenwerking, creativiteit, netheid en onderlinge sfeer. Maar…. je 
kunt dus ook makkelijk punten laten liggen als je voor de hike je prachtig gebouwde 
en leuk aangeklede keuken niet netjes en opgeruimd achterlaat..
Ook de spelen op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmorgen leveren punten 
op die meetellen bij het geheel.
Wil je weten waar de Jury precies op let? Kijk dan op de site bij ‘deelnemers/pun-
tentelling’. Hier kun  je ook bij het onderdeeltje Hike een linkt vinden naar het hi-
ke-boekje. Dit boekje is heel handig bij de voorbereiding van de hike. Ook de ’10 
RSW tips’ zijn de moeite van het doorlezen waard.
Na afloop van de RSW krijgt iedere PaRoBa een certificaat waarop  je kunt zien hoe 
je op elk onderdeel gescoord hebt.

Thema: United Planets of the Solarsystem

Drie planeten (Rika, Uroa en Zianië) draaien alledrie rustig hun baantjes rond de 
Zon. Nu wil het geval dat ze dit zo dicht bij elkaar doen dat het mogelijk is elkaar te 
bezoeken en elkaar te leren kennen. En dat gaat aanstaand weekend gebeuren! 
Van iedere planeet komen er een aantal groepjes aliens bijeen om aan elkaar te 
laten zien wie zij  zijn, hoe zij zijn en vooral wat zij waard zijn. En daar waar perso-
nen/aliens bij elkaar en zelfs samen gaan tot een ‘United Planets of the Solarsys-
tem (Verenigde Planeten van het Zonnestelsel) daar wil iemand de baas spelen. 
Daarom hebben Krystal, Jazz en Tyz zich als presidentskandidaten opgeworpen. 
Op wie van hen wil jij stemmen? 
Op zondag krijg jij je kans. Schrijf op vrijdagavond en zaterdagavond alvast in je 
logboek wie dan je voorkeur heeft!
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Interview met Tyz.

• Wie ben je? Mijn naam is Tyz met een zachte zzzzzzzzz……
• Waar kom je vandaan? Ik ben afkomstig van de planeet Rika.
• Is dat hier ver vandaan? Neeuhh, dat is hier vlak om de hoek. Met zonnewind 

tegen doe je er iets langer over maar de afstand stelt niet veel voor. Mooie route 
wel.

• Hoe oud ben je? Ik ben 4,6 wrups. Dus ik ben nog niet heel oud. Op mijn planeet 
kun je wel 83 wrups oud worden.

• Wat kun je van Rika vertellen? Rika is een prachtige planeet! Daar gaat alles lek-
ker. De natuur is er prachtig en de bewoners zijn lief voor elkaar. We hebben een 
hekel aan ruzie en dus gaan we die graag uit de weg. Wij, Rikanen bedoel ik dan, 
hebben maar weinig nodig. 

• Wat is het motto van jullie planeet? Peace will Prevail…
• Watte? Zoek dat maar op, ha, ha, ha…
• Waarom moet iedereen jou als President kiezen? Omdat ik in staat ben iedereen 

met elkaar te laten leven. Je moet niet teveel willen hebben of zo maar leuk en 
gezellig moet het zijn en daar kan ik voor zorgen!

• Ben je als President van plan om andere sterrenstelsels te veroveren? Verove-
ren? Wat is dat?

• Heb je nog een tip voor de deelnemers aan de RSW, pardon: bewoners van de 
drie planeten? Ja! Je hebt voordeel bij het kennen van mijn antwoorden (en die 
van de andere kandidaten) op deze vragen



9

The Daily Planet
Jaargang 6 - nummer 0 - April 2018

Programma op Vrijdag.
• vanaf 18.00: aanmelden, Subkampleiders wijzen je een terrein, opbouw
• 19.00: opening RSW, vlag en wet, teruggeven wisselschild
• 19.15: verder met de opbouw
• 21.00: overleg bij de Subkamptent
• 22.00: start Avondspel
• 22.30 einde Avondspel. Tot 23.00 uur inleveren logboek.
• 23.00 kamprust

Programma op Zaterdag (tot de start van de Hike)

• 08.00: Foerage bij de Subkamptent
• 08.30: PL/APL-overleg over de Hike. Bij de SpelCie-tent
• 09.30: dagopening
• 10.00: eerste start Hike
• Let op! Vooraf en na afloop van de Hike zijn er activiteiten in het Subkamp. De 

Subkampleiders zullen je hierover informeren.
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De Subkampen
• Subkamp Blauw: buitenaardse schepsels van de pla-

neet Zianië
 Motto: ‘Victory by Making’. 
 Sk-leiders: Marlies en Arnoud

• Subkamp Roze: aliens van de planeet Rika 
 Motto: ‘Peace will Prevail’. 
 Sk-leiders: Wouter en Elroy

• Subkamp Oranje: wezens van de planeet Uroa 
 Motto: ‘Don’t be Wasted’. 
 Sk-leiders: Stefan en Richard
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