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Verkiezingsuitslag!
Na een onmeunig spannende presidentiele verkiezing is er dan toch echt een dui-
delijke winnaar. Na alle stemmen geteld te hebben kwam dan toch het moment 
waar we al het hele weekend op zaten te wachen. Jazz is met een ruime meerder-
heid de terechte winnares, en wij wensen haar veel succes met haar leiderschap. 
Op het gezicht van Tyz was geen space smile te zien, en al gauw werden de woor-
den protest en oneerlijk de ruimte in geslingerd. “Ik vind iedereen lief” klopt in dit 
geval dan misschien toch niet helemaal...  Misschien een terechte verliezer? We 
zijn in ieder geval blij met de hoge opkomst van stemmers, namelijk 100%! Bedankt 
voor deze hoge opkomst en we hopen dat jullie deze overwinning gaan vieren met 
een stukje spacecake en intergalactische champagne!
Proost!

Spaceman Spiff
Stipt 8:00 stond Samuel samen met zijn bodyguard en manager bij hun tent. Fris 
gewassen, haren in model, lekker ruikend, wachtende tot ze werden opgehaald 
voor hun triple blind date die zou plaatsvinden. Hun buiken voelende als een Melk-
weg die net door de blender is gegaan werden ze steeds nerveuzer en nerveuzer. 
Het werd langzaam 8:10, 8:20, waar bleef nou dat ruimteschip dat beloofd was als 
ophaalservice…. Die vliegt natuurlijk niet op Zondag jongens! Als Spaceman Spiff 
wil ik jullie op pad sturen met een paar goedbedoelde adviezen, om dit kamp als-
nog succesvol af te sluiten.
1. Gebruik die elektrische rechthoeken die jullie 
allemaal verstopt hebben voor de kampstaf. Snap-
chat, Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook en 
nog veel meer. Stuur een foto van je zachte bed, 
een schone wc of je... 
2. Geeft elkaar de ruimte (get it??), maar wees 
niet bang om de eerste stap te zetten. “It’s one 
small step for man, one giant leap for mankind.”
3. Geen idee hoe je in contact moet komen? 
Deel dat laatste beetje aan elkaar gesmolten snoep 
met die knappe buur. Wie kan er nou nee zeggen 
tegen kleffe warme snoepjes?? Dan maar hopen 
dat jullie niet aan elkaar blijven plakken.
4. En om het op zn’scouts te zeggen “laat je uit-
dagen” Je weet maar nooit waar je eindigt.



Wist je dat...
• Dit de laatste kampkrant is van dit jaar?
• Spaceman Spiff toch niet zo bekend was als hij dacht?
• Je bergschoenen uitstekend kunt luchten in de vlaggenmast?
• Geen RSW feestje compleet is zonder een puddingtent?
• Je NASA kan eten?
• De kwaliteit van pionieren aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van vorig jaar?
• Er zelfs paroba’s zijn die de jury te mild vonden en hun keuken opnieuw zijn gaan bou-

wen?
• De jury de rest van de maand geen gehaktballen meer eet? Of spaceballs? Of plane-

tenschijf met uienringen? Of kometenschijf met zelfontworpen sla? Of ruimteafval?
• De muizen op het landgoed heerlijk gegeten hebben?
• Er aan de andere kant te weinig smeergeld was voor jurypunten, ook al werkt het niet 

(denken we)?
• De verkiezingen bijna ongeldig waren, maar gered zijn door de jury?
• De zonnebrand bijna op is? En het wc-papier, ook wel bekend als sch*tlint, ook?
• Je tijdens de RSW wakker mocht worden met Star Wars deuntjes?
• Prinses Leia was verhinderd?
• De jury jullie gevonden voorwerpen heeft gevonden?
• Er volgend jaar waarschijnlijk een aparte vlaggenmast voor gevonden voorwerpen 

komt?
• De jury sinds de thema-maaltijden in aantal is gedecimeerd?
• Er scouts zijn die graag meer willen hiken? En daarom maar rondjes over het kampter-

rein rennen?
• Er ook scouts zijn die liever urenlang dansen dan rennen?
• Het romantisch ontbijtdiner druk bezocht is?
• De jury en organisatie een hele leuke RSW hebben gehad en jullie graag volgend jaar 

weer terugzien?
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