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RSW·NEXT
Ooit, heel erg lang geleden, leefden de verschil-
lende Schotse Clans vreedzaam met elkaar samen 
in de Schotse Hooglanden en Laaglanden. Oorlog, 
als middel om met elkaar te strijden, hebben deze 
Clans al een tijdje geleden afgezworen. 
Toch is er strijd tussen de verschillende Clans! 
Iedere Clan denkt uiteraard van zichzelf dat zij de 
beste zijn van heel Schotland!. Toch is op dit mo-
ment officieel de MacLoch of Wolds-clan de Beste 
Clan. En dat zijn zij al 100 jaar lang… Tot een 
zondag in mei althans want dan komen alle Clans 
bij elkaar om door middel van Highland Games te 
bepalen wie zich de volgende 100 jaar de Beste 
Clan mag noemen…

De MacLoch of Wolds-clan nodigt jullie, leden van 
verschillende Clans uit de county’s Pink & Blue en 
Orange, uit om op hun landgoed deze Highland 
Games met elkaar te spelen. 
Op vrijdag komen we bij elkaar om de kampe-
menten op te zetten en opnieuw met elkaar kennis 
te maken. Op zondag spelen we dan de Highland 
Games. Oja, we moeten de ‘Acht Voorwerpen van 
Vrede’ nog wel in hun houders zetten want zon-
der deze voorwerpen zullen de bosgeesten ons niet 
goed gezind zijn. 

Let the games begin!

Clash of the Clans 2017

HOI EN WELKOM!
Fijn dat jij deze RSW.NEXT leest want dat be-
tekend dat je, samen met de rest van je PaRoBa,  
door je leiding opgegeven bent voor de #RSW_
NVF.  We kamperen dit jaar wederom op het 
Scoutinglandgoed in Zeewolde. We hebben weer 
een fijne plaats toegewezen gekregen met genoeg 
ruimte voor iedereen.
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. De hike is uit-
gezet, het programma is klaar en de 
de Jury heeft de witte Juryjassen weer 
gestreken. 
Ik kijk uit naar een mooi weekend in 

april waarbij we met een grote groep medewerkers 
jullie kampeer-/spel-/hike-verrichtingen gaan be-
wonderen 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, oefen de rou-
tetechnieken, controleer je kampeeruit-
rusting en lees in dit krantje goed wat 
je nog meer allemaal moet doen en mee-
nemen. Succes met deze voorbereiding 
en tot snel!
Groet, Thijs de Vries, kampleider

Van de Grote Clan Leider
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Zoals je verderop in dit krantje lezen kunt is het 
thema dit jaar ‘Clash of the Clans’. We leven een 
weekend lang in het prachtige Schotland. Jullie zijn 
met je PaRoBa een Schotse clan en dat willen wij 
goed kunnen zien. Je aankleding is dus gericht op 
Schotland. Hieronder staat een lijstje wat we mi-
nimaal van je verwachten in je voorbereiding voor 
het thema. Uiteraard is ook hier: meer is meer en 
zoals ze dat in Schotland zo treffend zeggen: ‘more 
is more’.
• Je kampterrein is Schots aangekleed.
• Je themamaaltijd is op Schotland geinspireerd. 

Denk ook aan de aankleding van het bord en het 
verhaal dat je erbij wilt vertellen.

• Je gekozen PaRoBa-naam is je Clan-naam.
• Je laat je Clannaam horen in je Clanstrijdkreet 

(denk aan een yell). Deze strijdkreet kennen alle 

leden van je PaRoBa uit het hoofd. De Clanstrijd-
kreet staat ook beschreven in het logboek.

• Je laat je Clannaam zien door een een Clanvlag 
te maken aan een vlaggenstok. De vlaggenstok 
is geen piopaal.

• Je logboek is in Schotse stijl. Dit logboek moet 
je bijhouden vanaf het moment dat je op het 
terrein aankomt maar je kunt ook de voorberei-
dingen al beschrijven.

• Uiteraard ben je aan je themakleding te herken-
nen als Schots en graag als Clan.

Veel succes met jullie voorbereidingen!
de SpelCie: Krista, Roy, Eco, Jessica, Laura en Thijs 
W)

Thema en Thuisopdrachten

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-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/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.
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Nog een paar weekjes en dan gaan we weer los! Op 
7 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 tocht-

technieken 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 Pa-
RoBa 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 kun-
nen vinden. Als je al fijne informatie voor ons hebt 
stuur dit dan naar het emailadres dat je overal in 
deze RSW•NEXT vinden kunt. Laat dan dus wat 
van je horen..

Het Mediateam

Van het Mediateam!

Ook dit jaar  zal je,  met je PaRoBa,  een plekje 
vinden op één van de drie Subkampen. Ieder Sub-
kamp bestaat ongeveer uit hetzelfde aantal PaRo-
Ba’s, heeft een eigen Subkampkleur (Blauw, Oranje 
en Roze) en eigen Subkampleiding. 

Zoals de kop van dit stukje al zegt: de Subkam-
pleiding is er voor jou. Zij zijn op het terrein altijd 
bereikbaar voor een vraag of zomaar voor een ge-
zellig 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 ove-
rigens je foerage ook bij je Subkampleiding.

Verderop in dit 0-nummer stellen de verschillende 
Subkampleiding-tweetallen zich in het stukje ‘Even 
voorstellen: de Subkampleiding!’ even aan je voor!

De Subkampleiding; die is er voor jou!!

Volg ons op Instagram!
De #RSW_NVF is ook te vinden op Instagram. 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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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 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.
• Thee en suiker.

Het brood voor zaterdag, de melk voor zaterdag, de thee, suiker en broodbeleg ontvang je op zater-
dagmorgen vroeg (kijk in het stuk ‘Programmatijden’) van je Sukampleiding. 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.

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

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

Wij zijn Elroy en Wouter van 
Subkamp Roze.

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

Elroy drinkt zijn koffie met sui-
ker en Wouter zwart ;-) 

Jullie kunnen voor vragen of 
wat gezelligheid altijd bij ons 
terecht!

FF voorstellen - Subkamp Roze
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Het thema van deze editie van de RSW is ‘Clash of the Clans’. En als jij je daar niets bij kunt voorstellen: 
Schotland! 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 ‘thema-
bord’. 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 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..’)

De Themamaaltijd.

Op de RSW is je kampeerterreintje je thuis. Op 7 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. 
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!

Je eigen kampterreintje.
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Hey, Ik ben Stefan, Subkamp Oranje.
De aarde houd het al 29 jaar met mij uit en voorlopig kunnen we het 
nog goed het elkaar vinden. Je kunt me vaak vinden op mijn werk dat 
ik doe door heel Nederland. Naast het werken vind ik het erg gezellig 
om bezig te zijn met de opkomsten van onze Explorergroep. En als er 
een kampvuur is, ben ik er graag bij. 
Ook de tandarts is erg blij met mij, ik ben namelijk een erge zoete-
kauw. Snoepjes, koekjes en chocolade zijn bij mij niet veilig.
Tevens ben ik graag creatief bezig, vooral met mijn handen. Houtbe-
werken, timmeren en zagen. Maar ook digitaal kan ik mijn creatieve 
ideeën kwijt.
Ik hoop dat we tijdens de RSW een gezllige tijd hebben en we veel 
kunnen lachen.
Groetjes Stefan

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!
Groetjes Anneke

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.

FF voorstellen - Subkamp Oranje

Clash of the Clans

RSW_NVF

2017
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FF voorstellen - Subkamp Blauw
Marlies: ik ben ergens rond de 40. Ik heb 3 kinderen en ben onderandere bever/welpen/scouts/ex-
plorer leiding geweest. En ben heel gezellig (als ik koffie heb gehad) ik woon in ermelo en ben gek op 
kinderen die in 1 keer goed luisteren. 

Arnoud: ik ben ergens rond de 35. Ik heb 2 kinderen en ben onderandere welpen/scouts/explorer lei-
ding geweest. Mij kan je alles vragen als Friso het niet weet. Ik woon ik ermelo en ben gek op hobby’s 

Friso: ik ben ergens rond de 30. Ik heb geen kinderen en ben onderandere scouts/explorerleiding 
geweest. Ik ben misschien een beetje warrig, geloof ik. Ik woon in leeuwarden. Dat is de hoofdstad van 
Friesland. Ik ben heel slim maar snap niet altijd alles. Ik ben gek op thee(ma’s) dus noem mij maar ge-
woon Mc Friso

Globaal Programma
Vrijdag 7 april
18.00: Landgoed open voor 
deelnemers, 
18.00: Start opbouw
19.00: Opening RSW
21.00: Subkampmoment
22.00: Thema-opening
23.00: Naar bed, kamprust

Zaterdag 8 april
08.00: Foerage
08.30: PL/APL-overleg
09.30: Opening
10.00: Hike
17.00: Einde hike
         Subkampprogramma
         Eten
21.00: Avondspel
23.00: Naar bed, kamprust

Zondag 9 april
08.00: Foerage
09.30: Opening
09.45: Spel
13.00: Afbouw
14.00: sluiting en uitslag
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