
Steamboy heeft nog een 
belangrijke mededeling!

We zeggen het niet graag, maar 
Leiding/Ouders en de RSW 
gaan niet zo goed samen. ;-)
Ze mogen dus vrijdag niet het 
terrein op, zelfs niet om je (aan-
hang)wagen uit te pakken. Ze 
parkeren hun paard netjes op de 

Pas na de sluiting kan er een 
paard worden opgehaald om de 
wagen achter te koppelen.
Ondertussen kan die wagen ge-
laden worden, wel onder toe-
zicht van je leiding uiteraard, 
kan je je afmelden en ontvang je 
je certificaten en badges.
Oh, het landgoed is huisdiervrij, 
dus laat de hond thuis a.u.b.

Hoi en welkom!
Fijn dat jij deze Kampkrant leest! In deze kampkrant 
lees je de laatste informatie die je nodig hebt voor de 
RSW van 5, 6 en 7 april. Heel veel belangrijke infor-
matie heb je al kunnen lezen op het deelnemersdeel 
van onze website. Daar ben je vast al door je leiding 
op gewezen. We verwachten je vrijdag 5 april van-
af 18.00 uur op het Scoutinglandgoed in Zeewolde. 
Let wel: jij, je bagage en je kampeermateriaal worden 
eerder niet toegelaten. 18.00 uur is 18.00 uur.

Het 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 medewer-
kers jullie kampeer-/spel-/hike-verrichtingen gaan bewonderen met als doel, 
naast veel lol natuurlijk, deelname aan de Landelijke Scouting Wedstrijden. Dit 
jaar mogen daar vanuit onze Regio wederom drie ploegen naar toe. De LSW zal 
gehouden worden in Baarn, tijdens Pinksteren.
Tot vrijdag 5 april heb je nog de tijd om je aankleding af te maken, je tocht-
technieken op te halen en wellicht nog het laatste in te pakken. Vergeet ook je 
bouwtekening niet!
Lees deze Kampkrant goed door, deel deze informatie met je PaRoBa-leden en 
voor de zekerheid ook met je leiding en ouders.
Succes met deze laatste voorbereidingen en tot snel!
GROET, Thijs Wijngaarden, kampleider #RSW_NVF
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parkeerplaats vooraan het land-
goed. Het paard met wagen mag 
wel door. Geef ze maar een dikke 
knuffel bij het Fort want pas zon-
dag zie je ze pas weer. 
Dan mogen ze hun paard weer 
op de parkeerplaats achterlaten 
en om klokslag 14:00 mogen ze 
het terrein op om de sluiting bij 
te wonen en om achterstallige 
knuffels te incasseren. 



DE SUBKAMPLEIDING; 
DIE IS ER VOOR JOU!!

Ook dit jaar zul je, met je PaRoBa, een plekje vin-
den op één van de drie Subkampen. Ieder Subkamp 
bestaat ongeveer uit hetzelfde aantal PaRoBa’s, heeft 
een eigen Subkampkleur (Blauw, Oranje en Groen) 
en eigen Subkampleiding. (Jawel…. we hebben een 
nieuwe kleur: Groen!)

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 iemand 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 ont-

bijt, de lunch, thee en wat te drinken in de avond. 
• Je zorgt samen met je PaRoBa voor je eigen war-

me maaltijd op zaterdag. Kijk voor meer info in 
het stuk ‘Themamaaltijd’.

Oftewel..

WAT NEEM JE WÉL MEE? 
• De ingrediënten voor de avondmaaltijd, denk 

hierbij ook aan kruiden en specerijen 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.

JE EIGEN KAMPTERREINTJE.
Op de RSW is je kampeerterreintje je thuis. Op 5 
april ben je vanaf 18.00 uur welkom op het Scou-
tinglandgoed in Zeewolde. Na het aanmelden van de 
PaRoBa door je PL of Bootsman/vrouw mag je met 
de bouw van je kampeerterrein beginnen. De Sub-
kampleiding zal je een terreintje wijzen.

Op de site kun je een lijstje aanwijzingen/aandachts-
punten vinden voor het correct opbouwen van je 
kampterrein. 
Een aantal belangrijke zaken herhalen we hier even:
• Je krijgt een terreintje toegewezen door de orga-

nisatie. Daar moet je binnen blijven! 
• Al het piohout en sjortouw moet je zelf mee-

brengen. 
• 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 gastoe-
stel. Zorg voor voldoende brandstof. De organi-
satie heeft niets om uit te lenen!

Nadat je de keuken en tent opgezet, opgericht en in-
gericht hebt is het tijd om je ‘thuis’ aan te kleden. Dit 
jaar doe je dit in een ‘AMERIKAANSE PIONIERS-
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.



VAN DE REDACTIE!
Op 5 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 be-
langrijk 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 Kampkrant goed te lezen.
Deze Kampkrant is vooral bedoeld om je goed op de 
RSW voor te bereiden. Deze kampkrant wordt ge-
maakt 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 geef 
ze sappige informatie voor de volgende editie van de 
kampkrant..

Tijdens de RSW zelf is de Kampkrant naast informa-
tie van de organisatie vooral bedoeld voor leuke stuk-
jes en foto’s van en over jullie. Iedere PaRoBa krijgt 
tijdens het kamp één exemplaar van iedere editie 
uitgereikt via je Subkampleiding. Na afloop van het 
kamp zul je alle edities ook op de site kunnen vinden. 

PUNTEN…PUNTEN… PUNTEN…

De RSW is een wedstrijd en dus kun je bij heel veel 
onderdelen van dit kamp punten verdienen. Denk 
niet dat je zonder ‘Super-Pio-Skills’ en ‘Turbo-Hi-
ke-Benen’ bij voorbaat kansloos bent voor een hoge 
klassering. Nee, je kunt juist goed scoren op onderde-
len als: samenwerking, creativiteit, netheid en onder-
linge 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 (dit jaar ‘STEAM-
POINTS’ genaamd) die meetellen bij het geheel.

Wil je weten waar de Jury precies op let? Kijk dan op 
de site bij ‘Jury/puntentelling’. Hier kun  je ook bij 
het onderdeeltje Hike een link vinden naar het hi-
ke-boekje. Dit boekje is heel handig bij de voorberei-
ding van de hike. Ook de ’10 RSW tips’ zijn de moeite 
van het doorlezen waard.
Na afloop van de RSW krijgt iedere PaRoBa een cer-
tificaat waarop je kunt zien hoe je op elk onderdeel 
gescoord hebt.

PROGRAMMA OP VRIJDAG.
• vanaf 18.00: aanmelden bij de Jury en Mediatent, 

Subkampleiders wijzen je een terrein, opbouw 
kampterrein

• 19.00: opening RSW, vlag en wet, teruggeven wis-
selschild

• 19.15: verder met de opbouw
• 21.15: overleg bij de Subkamptent
• 21.30: Thema-opening bij het decor
• 22.00: start Avondspel
• 22.30: einde Avondspel. Tot 23.00 uur inleveren 

logboek.
• 23.00 kamprust

DE SUBKAMPEN
• Subkamp Groen:  Sk-leiders: Friso en Elroy
• Subkamp Blauw:  Sk-leiders: Marlies en Arnoud
• Subkamp Oranje: Sk-leiders: Stefan en Richard



PROGRAMMA OP 
ZATERDAG 

(tot de start van de Hike)

• 08.00: Foerage bij de Subkamp-
tent

• 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 zul-
len je hierover informeren

THEMA: ‘STEAMWOLDE’
Vorig jaar gingen we de ruimte in. Dit jaar gaan we 
de Verenigde Staten van de 19-eeuw ontdekken. Het 
is de tijd dat grote delen van de Verenigde Staten nog 
niet ontdekt en ingericht is. Veel mensen uit Euro-
pa verhuizen in die tijd naar de Verenigde Staten om 
daar een nieuw bestaan op te bouwen. 
Deze mensen noemen wij ‘PIONIERS’. Jullie zijn al-
lemaal Pioniers die bij elkaar komen en daar de nieu-
we stad ‘STEAMWOLDE’ gaan inrichten. 

Toch is het gebied niet helemaal leeg. De Hema-
ni-stam is namelijk al eerder in dit gebied aange-
komen en is al begonnen met inrichten. De Hema-
ni-stam is bijzonder. Het is geen indianenstam maar 
een groep Pioniers die veel weet van techniek en dan 
vooral van stoomkracht. Zij willen van alles maken 
en bouwen met stoomkracht.
Dit noem je: STEAMPUNK. Het is lastig om uit te 
leggen wat dit precies is. Het beste is om zelf Google 
te gebruiken. 
Als je naar de vele plaatjes kijkt zul je zien dat de 
Steampunkers bijzondere kleding aanhebben. Daar-
naast zijn gekke machines, klokken en dergelijke heel 
belangrijk.
Jij en je PaRoBa zijn Pioniers die hun kampment op-
slaan om een stad te gaan bouwen/inrichten. Denk 
hierbij aan de stijl van western. Maar nogmaals: we 
zijn niet bezig met cowboys en indianen.

THEMA: THUISOPDRACHT
We gaan dus als Pionier aan de slag in de Verenigde 
Staten van de 19e eeuw. Je laat het thema zien in het 
volgende:
• de aankleding van je kampterrein.
• je logboek.
• de themamaaltijd.
• de aankleding van je PaRoBa
• deelname aan de activiteiten
 
Daarnaast is er een ‘THUISOPDRACHT’. Deze 
‘thuisopdracht’ luidt: 

“MAAK EEN BOUWTEKENING VAN EEN 
MACHINE DIE JE KAN HELPEN BIJ HET 

AFWASSEN EN/OF AFDROGEN IN JE 
PAROBA-KEUKEN.”

De machine hoef je niet te bouwen (mag wel!) en je 
hoeft niet bang te zijn dat de tekening niet goed is 
omdat zo’n machine nooit zou kunnen werken. Als 
je sommige Steampunk-machines goed bekijkt dan 
zie je ook al snel dat deze ook niet kunnen werken. 
Bedenk wel dat je geen elektriciteit kunt gebruiken. 
Hang deze tekening in je PaRoBa-keuken.


