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De RSW,
draait groener.

l

l

Hoi en welkom!
Fijn dat jij deze RSW.NEXT leest want dat betekend dat je, samen met de rest
van je PaRoBa, door je leiding opgegeven bent voor de #RSW_NVF.
Zoals je hebt kunnen lezen op onze diverse media; we verwachten je dit jaar op
het Scoutinglandgoed in Zeewolde!! Dit is voor ons allemaal een nieuwe en
spannende kampplaats.
Een andere kampplaats betekend ook aanpassingen ten opzichte van vorig jaar.
Het landgoed is autovrij 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: dat alles wat je op
de aanhanger laadt wordt voor je naar het kampterrein gebracht.
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 in april waarbij we met een grote groep
medewerkers jullie kampeer-/spel-/hike-verrichtingen gaan bewonderen met als
doel natuurlijk deelname aan de Landelijke Scouting Wedstrijden. Dit jaar mogen
daar vanuit onze Regio wederom 3 ploegen naar toe. De
LSW zal gehouden worden in Baarn, tijdens Pinksteren.
Voor de komende tijd: houdt facebook en de website in de
gaten, bekijk het filmpje goed, oefen de routetechnieken,
controleer je kampeeruitrusting en wat allemaal niet meer.
Succes met deze voorbereiding en tot snel!
Groet, Thijs de Vries, kampleider #RSW_NVF

Regionale scouting
wedstrijden 2016
Regio Noord Veluwe en
Flevoland

Scouting Landgoed
Zeewolde

8,9 en 10 April 2016

‘Een prachtig stukje wereld! Prachtige
bomen, heerlijk zachte grasvelden…
Daar wil toch iedereen wonen?’ Aldus de
wervende tekst die de persoon achter
Anonieme Investeringen N.V. zeer
aansprak. Deze maatschappij heeft dit
stuk land in de polder bij Zeewolde snel
gekocht natuurlijk.. En nu? Hoe nu
verder? Wie gaat dit stuk wereld
geschikt maken voor de toekomst? Wie
maakt dit duurzaam?
Uiteraard jullie, Scouts uit de Regio
Noord-Veluwe Flevoland, de
aangewezen personen om hier eerst
maar eens gerichte plannen voor te
maken.
Om hen te helpen zijn er 3 duo’s jullie al
voorgegaan en zij proberen jullie tijdens
de RSW te overtuigen van hun gelijk.
Wat die plannen zijn? Bekijk dan het
filmpje ‘de RSW draait groener’ op de
site van de RSW
(https://www.youtube.com/watch?v=sJyn
fB2AsGg). Wie heeft de beste plannen
volgens jullie? Of hebben jullie betere
plannen?
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Zoals je verderop in dit krantje lezen kunt is het thema dit jaar “Landgoed ‘Future’”. We geven toe: dit is niet een heel
gemakkelijk en duidelijk thema..
Alles draait dit jaar om duurzaamheid en dat is direct al lastig. In het kort komt het er op neer dat we graag willen dat
de aarde ook in de toekomst nog geschikt is om te leven. Om de aarde in de toekomst leefbaar te houden moeten
we nú al in actie komen. We vragen jullie niet om een plan te bedenken om de hele aarde op de toekomst voor te
bereiden maar een klein stukje aarde moet kunnen toch? Dit kleine stukje aarde is het gloednieuwe
Scoutinglandgoed dat in ons thema het Landgoed ‘Future’ heet. Scouting Nederland is trouwens ook bij de
aanleg/invulling van het Scoutinglandgoed ook druk bezig (geweest) met duurzaamheid. Wil je weten wat er
allemaal gedaan is of nog in ontwikkeling is? Kijk dan op: https://scoutinglandgoed.scouting.nl/ontdek/duurzaamheid
Wat vragen we wel van je? Zoals je in het themafilmpje ook kunt zien willen we dat je, met je PaRoBa, een kaart of
maquette maakt van jouw/jullie Landgoed ‘Future’.
Stel je voor dat hier een groep mensen voor altijd gaat wonen en leven en dat zij dan niets van buiten het Landgoed
‘Future’ nodig hebben!
Denk aan de volgende onderdelen:
-De mensen moet kunnen eten en drinken.
-De mensen moeten energie kunnen gebruiken.
-Er moet wat leuks te doen zijn voor mensen van alle leeftijden.
-De mensen moeten vervoersmiddelen hebben om zich over het landgoed te verplaatsen.
Wees creatief bij het maken van het filmpje en je plattegrond/maquette want dit levert al de eerste ‘Greenpoints’ op.
Je plattegrond/maquette neem je uiteraard mee naar het kampterrein en moet het hele kamp zichtbaar zijn. Vooraf
aan het kamp maak je door een (kort) filmpje te maken duidelijk wat er ongeveer op je plattegrond/maquette te zien
is en waarom je daar voor gekozen hebt.
Het filmpje zet je op YouTube en de link stuur je naar: rsw@scoutingnvf.nl Vergeet niet je groepsnaam en PaRoBanaam duidelijk in beeld te brengen!
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ook deze naar genoemd emailadres.
Oja, zorg dat je een prijzenkast maakt voor je ‘Greenpoints’ en zorg dat deze (duidelijk) gemaakt is
van gerecycled materiaal.
de SpelCie (commissie spel, programma en thema: Krista, Roy, Laura en Thijs W)

Nou gewoon, met een smart Phone natuurlijk. Er is vast
wel iemand in je PaRoBa die zo’n ding heeft en anders
wil je leiding vast het filmpje wel even opnemen op
zijn/haar smart Phone. Je kunt er natuurlijk een soort
spreekbeurt van maken waarbij je op je
plattegrond/maquette iets aanwijst en er bij verteld. Je
kunt ook creatiever zijn… en creativiteit loont zeker op
de RSW!!
Denk aan ‘stop-motion’ met LEGO-poppetjes in je
maquette. Of maak een korte speelfilm van. Of laat
ieder lid van je PaRoBa een ander onderdeeltje
uitleggen. Gebruik je themakleding alvast. Kun je filmbewerken of je kent iemand die dat kan? Gebruik dat
dan ook!
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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-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 net en opgeruimd achterlaat..
Ook de spelen op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmorgen
leveren punten op (dit jaar ‘Greenpoints’ genaamd) die meetellen bij het
geheel.
Wil je weten waar de Jury precies op let? Kijk dan op de site bij
‘deelnemers/puntentelling’. Hier kun je ook bij het onderdeeltje Hike een
linkt vinden naar het hike-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.

Op de RSW is je kampeerterreintje je thuis. Op 8 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.
Op de site kun je een lijstje aanwijzingen/aandachtspunten vinden
voor het correct opbouwen van je kampterrein. Een aantal belangrijke
zaken herhalen we hier even.
· Je krijgt een terreintje toegewezen door de organisatie. Daar moet je
binnen blijven!
· 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 groene en
milieuvriendelijke 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.
3
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Ook dit jaar zal je, met je PaRoBa, een plekje vinden op één van de drie Subkampen. Ieder Subkamp bestaat
ongeveer uit hetzelfde aantal PaRoBa’s, heeft een eigen 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 iemand van de EHBO. Op zaterdagmorgen en zondagmorgen haal je overigens je foerage ook bij je
Subkampleiding.

Blauw
Ik ben Marco van den Bulk
en subkampleider van subkamp
Oranje
Ik ben leiding bij de MowgliHorde
van de Hannie Schaft groep in
Almere. Daarnaast ben ik een van
de organisatoren van de Welpendag
in onze regio.

Wij zijn Elroy en
Wouter van
Subkamp Roze

Mijn sterkste punt is wel een beetje
saai. Als het helemaal mis gaat en
iedereen raakt in de stress, dan blijf
ik juist rustig. Dus heb je stress,
loop even langs en ik help je met
een oplossing

Elroy drinkt zijn
koffie met suiker en
Wouter zwart ;-)
Jullie kunnen voor
vragen of wat
gezelligheid altijd
bij ons terecht!

We zijn vindingrijk
en hebben bij elkaar
al heel veel
Scouting ervaring.

Een ander dingetje is dat ik gek ben
op pasta en appeltaart. Daar kun je
me bijna letterlijk midden in de
nacht voor wakker maken.

Wij zijn Tijmen & Zoë, beide 24
jaar, en wij zijn dit weekend
subkampstaf van team blauw.
Tijmen heeft al vaker meegeholpen
met de RSW, maar voor Zoë is dit
echt de allereerste keer.
Spannend! We zijn super
enthousiast en we hopen dat niet
alleen wij, maar ook alle
deelnemers op ons subkamp een
topweekend hebben.
We zijn niet voor niets subkamp
blauw, we zijn namelijk best wel
goed in ‘blauw’! Iedere zaterdag
varen we met de waterscouts uit
Zeewolde op het (blauwe)
Wolderwijd.
Naast het varen is Tijmen een
superheld in de keuken en kan hij
ook aardig knutselen aan schepen
en auto’s. Zoë is altijd druk in de
weer met woorden & taal en ze
wordt bloedje fanatiek bij
spelletjes.
Zoë is altijd in voor een goede grap
en vroege vogel Tijmen kijkt iedere
ochtend het meest uit naar een
vers kopje koffie. Ook kan Zoë met
bijna elk liedje van het Junior
Songfestival meezingen en is
Tijmen niet alleen goed in het
maken van grote wonden
(schmink, gelukkig ;) ), hij kan ze
als EHBO’er ook heel goed
verbinden.

Op deze RSW gaan we er weer een
vrolijke, gezellige en uitdagende
paar dagen van maken. Ik heb er
veel zin in en ik hoop jullie ook
En ik ben Anneke Wijngaarden. En
een van de subkampleiders van het
mooie subkamp oranje.
Ik ben goed in gevraagd en
ongevraagde adviezen
geven...hebben jullie wat advies
nodig? vraag me gerust!
Wat jullie nog moeten weten...Wij
doen niks met punten, we delen ze
niet uit en kunnen nergens punten
vanaf halen... en bij ons kan je dus
altijd terecht.

Dit zijn natuurlijk maar een paar
dingen, jullie zullen ons op de RSW
absoluut beter leren kennen : ).
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Het thema van deze editie van de RSW is ‘Landgoed Future’.
Ook voor de warme maaltijd op zaterdagavond is dit belangrijk
om te weten. Je moet namelijk, 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?

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’.
Het brood voor zaterdag, de melk voor zaterdag, de
thee, suiker en broodbeleg ontvang je op
zaterdagmorgen vroeg (kijk in het stuk
‘Programmatijden’) van je Sub kampleiding. Op
zondag krijg je van hen opnieuw brood en melk en
kun je het broodbeleg aanvullen. Voor de
zondagmiddaglunch maakt de Sub kampleiding
tijdens het afbouwen afspraken met iedere
PaRoBa.

Kortom, genoeg om je vooraf aan de RSW al druk over te
maken. Ga voor, na of tijdens 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
antwoorden geven op al jullie vragen
(Kijk overigens voor een meer uitgebreide lijst op de site en lees
het stuk ‘Punten, punten, punten..’)

TUSSENDOORTJE
Tip: Neem voor de hike
een veldfles/flesje mee en
iets om je gesmeerde brood
in te doen.

LET OP!!!: Er is op het kampterrein geen koelkast
of vriezer aanwezig. Zorg er dus voor dat je geen
vers vlees of diepvries producten mee neemt!

Wat neem je wel mee?

Wat neem je niet 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).

-Brood, melk en smeersels en
strooisels voor op brood.
-Thee en suiker.
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Nog een paar weekjes en dan gaan we weer los! Op 8 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 RSW•NEXT goed te lezen.
Deze RSW•NEXT is vooral bedoeld om je goed op de RSW voor te bereiden. Kijk daarnaast ook op de site
voor informatie over bijvoorbeeld de tochttechnieken die gebruikt zullen worden bij de hike.
Tijdens de RSW zelf is de RSW•NEXT 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 zal je alle edities ook op site kunnen vinden. Als je al fijne
informatie voor ons hebt stuur dit dan naar rsw@scoutingnvf.nl. Laat dan dus wat van je horen..
de Redactie
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