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Spaceman Spiff
Op een RSW zijn jongens en meisjes. Op Rika hebben ze altijd love 
and peace, dus die hoeft Spaceman Spiff niets meer bij te bren-
gen op het gebied van “Sterretjes en Raketjes”. Op het preutse 
Zianie en in de woeste landen van Uroa zijn ze hier wat minder 
bekend mee. Zeker nu er vele vragen binnenkomen waar de 
ruimtelijke goddelijke Samuel is! 
Hoe vindt je Samuel! 
Onze tip: Start je raket totdat je tent blauw staat van de Smog. Als 
de rook boven je hoofd is verdwenen, loop dan rechtsaf langs de 
fabrieken.   

Van de kampleider
Weken van voorbereiding, nachten lang doorgehaald om alles op tijd af te krijgen voor de 
RSW der RSW’s. Alles loopt voorspoedig totdat...
Tijdens de opening, het meest belangrijke moment van de dag, het moment supreme 
verstoord wordt door een of ander ding. Is het een vogel? is het een vliegtuig? Nee, het 
was Spaceman Spiff in zijn ruimteschip. TE LAAT! Echt he, al die reminders van het op tijd 
aanmelden en nog is hij te laat. Maar goed, hij is alweer druk bezig met alle perikelen.
Na al dat opgebouw, gepionier en gesnapchat met je leiding dat ze weer de haringen en 
je eten waren vergeten, moest je ook nog eens rennen met een geheimschirft in je hand. 
Gelukkig spreekt de gemiddelde RSW-Medewerker vloeiend Rikaans! Dus je was keurig 
op tijd bij de post!
Ondertussen heeft de Jury al jullie zooi beoordeeld en afgekeurd volgens de laatste ruim-
telijke inzichten. Genoeg te doen voor jullie dus voordat je morgen op Reis gaat!
Toedels!

Interview met… Jazz
• Wie ben je? Ik ben Jazz
• Waar kom je vandaan? Uroa
• Is dat hier ver vandaan? In principe niet. 

Maar wat is ver? Soms is iets wat dichtbij 
is erg ver en soms is dat wat ver is heel 
dichtbij.. voor je gevoel dan enzo..

• Hoe oud ben je? 0,87 YabJab. En dat is bij 
ons van middelbare leeftijd. Zeg maar: 
45 in aardjaren.

• Wat kun je van Uroa vertellen? Wij zijn 
lekker bezig! Wij gooien nooit wat weg 
en wij hergebruiken alles. We houden 
dus van verzamelen, scheiden, oprui-
men, spullen van A naar B brengen. En 
water naar de zee dragen.. daar zijn we 
ook heel goed in. We zijn dus hele drukke 
wezentjes.

• Wat is het motto van jullie planeet? ‘Don’t 
be Wasted’

• Waarom moet iedereen jou als President 
kiezen? Bewust omgaan met de planeet 
die je hebt. Wij, als the United Planets, 

hebben er maar drie en daar moeten 
we zuinig mee omgaan. En daar ben ik 
enorm goed in. Kies mij als je denkt aan 
de toekomst!

• Ben je als President van plan om andere 
sterrenstelsels te veroveren? Absoluut! 
Ik zal niet toestaan dat andere buiten-
aardse wezens van hun planeten een 
puinhoop maken.

• 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 vra-
gen. 



Wist je dat....
• De Spacewolfs van de Merediaan de jongste PaRoBa is, en dat het voor hun de eerste 

keer is dat ze meedoen?
• De oudste deelnemer is Tim van de Myantix, dit betekend niet perse dat hij ook de 

meeste kennis heeft...
• Meneer van der Gaag eet graag paaseieren van andere groepen, en vindt het heel 

jammer dat de Scout of Space geen paaseieren hebben meegenomen
• De Kon-Tiki een speciale tent heeft voor hun tassen. Maar dat ook Denise de huis-

vrouw hier slaapt.
• Sommige PaRoBa’s 40 minuten te vroeg zijn, maar dat je pas echt om 18:00 het terrein 

op mag!

Interview met… Krystal
• Wie ben je? Ze noemen mij Krystal, ook 

wel bekend van de ‘yes-we-can-bewe-
ging!’

• Is je naam veranderd? Ja dat klopt, in 
mijn geboorte-akte staat Lawra, maar 
toen ik 9 lichtjaren oud was heb ik deze 
laten veranderen.

• Waar kom je vandaan? Zianië, ‘Victory 
by Making’.

• Is dat hier ver vandaan? Ligt er aan.. 
Bij worm hole-werkzaamheden doe je 
er langer over. Maar daar is de Ster-
Ster op ingesteld, een supersonische 
Milky-Way-Navigatie die je naar de be-
stemming brengt. 

• Hoe oud ben je? Ik ben 25 lichtjaren, lek-
ker jong dus. Ik loop nog als een zonne-
tje. 

• Wat kun je van zainie vertellen? In Zia-
nië zit er nooit iemand stil, de bewoners 
zijn altijd bezig. Per dag wordt er 1,5 
lichtmaanden aan werk verzet. Waar 
er gebouwd kan worden aan efficiëntie 
dan zullen de bewoners van Zianië zich 
daarvoor inzetten.  

• Wat is het motto van jullie planeet? Kun-
nen wij het maken?!

• Nou? Ja, nou en of!
• Waarom moet iedereen jou als Presi-

dent kiezen? Samen bouwen daar wordt 
je sterker van, als heelal bewoner en als 
planeet.

• Ben je als President van plan om andere 
sterrenstelsels te veroveren? Verbinden 
is een beter woord! Bruggen slaan tus-
sen de planeten, daar gaat toch nie-
mand een muur tegen op trekken?

• 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. Daarbij.. niet twijfelen.. altijd kop-
pen met spijkers slaan.

Het Weer!
Op Rika heerst de warmte van de liefde en 
vrede. Op Zianie stampen de machines hun 
hitte de lucht in en op Uroa is Global Warming 
absoluut een issue! Dus wordt het morgen mooi 
weer? Geen idee, in het Neutrale SpaceWolde 
weet je het nooit. Het kan dooien of vriezen, jul-
lie kunnen winnen of verliezen. We hopen maar 
dat jullie je thermokleding bij je hebben!
Het weer is Amsterdam is morgen trouwens 
prima, beetje bewolkt en ongeveer 18 graden 
(binnenshuis met de kachel aan!).

Programma Zaterdag 
(na de hike)
• Vanaf 16.00 uur: PaRoBa’s terug 

van de Hike. Programma in het 
Subkamp

• 18.00 uur: start voorbereiden 
maaltijd

• 19.00 uur: jurering maaltijd
• 21.00 uur: Avondspel
• 22.30 uur: einde Avondspel
• 23.00 uur: kamprust


