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Jaargang 7 Nr 1 - Regionale Scouting Wedstrijden Regio NVF

DE #RSW_NVF 2019 iS VaN StaRt!

van de Jury zien lopen. Hoe dan ook: 
Je bent er en de RSW is begonnen!!
Straks gaan we samen openen en dat is het officiele startsein van de RSW’19.
Laten we er met zijn allen een superleuk weekend van maken waarbij iedereen zijn uiterste 
best gedaan heeft. Zondag zullen we dan van de Jury horen hoe de punten verdeeld zijn.
Kijk in de Kampkrant van het voorbereidings voor het programma van vandaag en mor-
genochtend en in deze voor het programma van morgenmiddag. Want: tijd is tijd.

Veel plezier en veel succes!   Groet, Thijs W, Kampleider

ps: Volg je de RSW_NVF al op Instagram? Taggen mag met #RSW_NVF
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By Edrian!

VaN DE KamplEiDER,
Na een tijd van voorbereiding waarbij je nachten 
niet geslapen hebt om alle details nog eens door te 
nemen ben je daar dan eindelijk…. 

Op de #RSW_NVF19 op het Scouting Landgoed!!

Je bent inmiddels begonnen aan je opbouw van je 
terrein of je gaat daar bijna aan beginnen. Wellicht 
heb je al wat bekenden gespot of heb je al iemand 



HEt WEER mEt NiKolai tESla

“Ik heb aardig wat ideeën over wat het weer mor-
gen gaat zijn tijdens de hike. Hebben jullie al idee-
en over wat het weer gaat zijn? Gaat het regenen of 
gaat de zon schijnen? 
Ik denk dat het droog blijft en dat het ongeveer 12 
graden wordt...
Oh, en ik vind het niet erg als jullie mijn ideeën en 
voorspellingen over het weer stelen, ik vind het erg 
als jullie zelf geen ideeën hebben. Dus denk goed 
na over het weer van morgen pioniers! 
Als laatste wilde ik nog even delen dat het ‘s nachts 
aardig koud kan worden, dus draag genoeg laagjes 
en vat geen kou-boy!”

logboEK.

Heb je een logboek meegenomen? Ja toch? En deze 
heb je toch ook mooi gemaakt in het Pioniers/Steam-
punkthema? 
Hoe dank ook: lever je logboek iedere avond op tijd 
in bij je sk-leiders. Zij zullen ze doorgeven aan de 
Jury. 
En….. vergeet ‘m ook niet in te vullen. Dit kan met 
geschreven tekst maar wellicht hebben jullie veel cre-
atievere manieren bedacht. 
En oh vergeten jullie niet iets lekkers tussen de blad-
zijden te leggen, misschien is de jury wel om te ko-
pen. “Nooit geschoten met je steamgun, is altijd mis”

StEampuNtEN
Voor alles op de RSW kun je punten verdienen en 
ook laten liggen. Dit is uitvoerig beschreven in de 
vorige editie van de kampkrant. 

Voor de spelen kun je ook punten verdienen. 
Deze punten noemen we ‘STEAMPOINTS’ en deze 
tellen mee met de RSW-punten.

moppEN RubRiEK:
Hoeveel steampunkers zijn er voor nodig om een 
lamp te vervangen?

Twee, eentje die de lamp vervangt, en de ander die 
nutteloze tandwieltjes er aan vast monteert.



WHat timE iS it? it’S iNtRoDuctioN timE!!!

Mijn naam is dus Honey Lemon. Meestal ben ik vrolijk en zoet, daarom 
Honey...maar op sommige momenten voel ik me een beetje zuur, daarom 
Lemon. Weetje wat ik dan doe? Even stoom afblazen :D 

Verder ben ik helemaal fan van lezen, daardoor weet ik super veel feitjes. 
Die haal ik niet uit boeken hoor, nee nee, I just goggle it hahaha. Speaking 
of goggles, ik heb de coolste rode steampunk bril. Zelfs mijn bril heeft een 
bril, check it out! Oh en ik ben zóóó steampunk; mijn broek is van mes-
sing, ik gebruik geen computer maar een schrijfmachine en mijn internet 
is een zeppelin WOW. 
Om met mijn vrienden te praten gebruik ik tegenwoordig ook al geen 
postduif meer, in plaats daarvan stuur ik gewoon een dikke Tweet! Doen 
jullie pioniers dat ook? Misschien kunnen wij binnenkort tweeten?! Als 
jullie me iets sturen via jullie steampunk-logboek zal ik reageren :) Ik 
hoorde trouwens dat Instagram ook een ding is in Steamwolde, hebben 
jullie daar al eens gekeken? #RSW_NVF 

Veel Stomend Liefs, Honey Lemon

VRaag HEt aDa!

Hey allemaal, ik ben Ada Lovelace. Ik was de allereerste pro-
grameur ter wereld. En dat is natuurlijk best wel Steampunk.
Aangezien ik goed met “Nulletjes en Eentjes” overweg kan, 
heeft de kampkrantredactie mij gevraagd jullie vraagbaak te 
zijn omtrent allerlei zaken ;-).

Tijdens een RSW lopen er namelijk veel “Nulletjes en Een-
tjes” rond. En jullie weten hoe het gaat met “meisjes èn jon-
gens”! Allemaal vragen! 

Hoe gek je ze kan bedenken! Denk aan, “Die leuke jongen 
met die Goggles, kan hij echt door mijn imago heenkijken?” 
of “Als ik ‘s nachts naar die tent met dat leuke meisje ga, hoe-
veel minpunten krijg ik dan?” Ada weet het! 
Met haar logisch inzicht zorgt dat de tandwielen van de lief-
de door blijven draaien. Zij zal jullie, jongens èn meisjes, dit 
weekend dan ook helpen met deze stomende vragen. 

Heb je een vraag voor Ada? 
Daar is ons nieuw-steam voor :)



pRijSVRaag!!

Net als Winnie de Pooh hiernaast 
gaan jullie naar de RSW. 
Oh, wacht... Daar zijn jullie al als je dit 
leest! Anyway, maak met je Paroba de 
allermooiste Meme. De leuksten pos-
ten we op onze Instagram feed. Die 
moet je uiteraard wel ff volgen he! 
Degene waar de Jury het hardste om 
moet lachten krijgt zelfs een plekje in 
de kampkrant van Zondagmiddag! 
Naast de Einduitslag!
Laat die radartjes maar draaien!

Inzendingen op: 
mediateam.rsw@scoutingnvf.nl

pioNiERS!!
Laten we elkaar niet in de weg 
zitten en dit prachtige gebied 

met zoveel mogelijkheden 
samen inrichten en voorspoed 

zal ons zijn!!!
Samen staan wij sterker en het 

is beter om elkaars 
mogelijkheden te benutten.

Grijpt deze kans en werkt 
samen!

pioNiERS!!
Kies voor jezelf! Het is veel 
beter dat jij het goed hebt 

en dat jij profiteert van jouw 
mogelijkheden. Wellicht kun 

je gebruik maken van de 
kwaliteiten van een ander 

maar wees spaarzaam met het 
van jou profiteren.

Voorspoed en welbevinden is 
aan jou!

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. Je maakt 
een afspraak met de Jury via je subkam-
pleider als je terugkomt van de hike.
21.00 uur: Avondspel
22.30 uur: Einde avondspel
23.00 uur: Kamprust + inleveren Log-
boek bij de Sk-leiders


