Jaargang 7 Nr 0 - Regionale Scouting Wedstrijden Regio NVF
Abbonementprijs voorop betaalbaar: 4 eu. per jaar voor de stad 4 eu. 50. voor den buiten | Per 6 maanden: 2 eu. 50. | annoncen: 15 cent. per drukregel
Rechterlijke eerherstelling: 1 fr. per regel. | Akkoord per maand. | 10 centiemen per nummer. | Afzonderlijke nummers voor artikelen, enz. 8 eu. per 100.
Men wordt verzocht om een leuke tijd te hebben op dit kamp. | Artikelen ongetekend of personaliteiten bevatten woorden niet opgenomen.

DE HIKE

De hike is afgelopen, jullie hebben het overleefd. De 5 sterren maaltijden zijn gepresenteerd en genuttigd en
als het goed is worden nu de laatst beetjes afwas gedaan. We hebben jullie vandaag keihard zien #steamstrijden tijdens de hike, ondanks de late avond van gister... In de ochtend was het even moeilijk wakker worden,
de kou hielp daar niet bij mee maar gelukkig konden jullie lekker ontbijten. We hebben tosti’s gezien, zwart
aangebrande toast en zo te ruiken hadden sommige patrouilles zelfs ei voor ontbijt, lekker bezig hoor! Tijdens het openen was het even moeilijk om de wet te herinneren maar gelukkig was daar de Istari van de HSG
om de ochtend te redden wat heel sociaal werd overgenomen door de andere patrouilles. Gisternacht was het
best koud, dus pakken jullie je vanavond goed in als je gaat slapen.
Morgen is weer een drukke dag en jullie hebben al je energie nodig.

Hike verslag
Nou nou nou wat een tempo zat er in
tijdens de hike, een stoomtrein is er niks bij. Tijdens jullie trip langs verschillende steden hebben jullie meerdere opdrachten uitgevoerd. Wij als media team waren vooral fan van de nerfgunpost, maar wat was jullie
favoriet? We hebben jullie druk aan de slag gezien met klei, daar waren jullie radertjes en tandwieltjes wel
hard voor nodig. We mogen natuurlijk niet de tokkelbaan vergeten, voor velen “het hoogtepunt” van de hike.
Jullie hebben je uiterste best gedaan voor de steampoints, en we kunnen eerlijk zeggen: er zijn er super veel
uitgedeeld dus chapeau voor jullie. Vooral even een shoutout naar de strijders die de hele hjike een bolderkar
hebben getrokken, super onnodig maar wel lekker gedaan hoor!
#KonTikkiJijbenthem!
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Ada Lovelace is back with sum delicate
information!
Een charmante jonge heer kwam ons vanochtend opgetogen vertellen
dat er in meisje is in subkamp groen die hij wel leuk vindt. Hij wilde
anoniem blijven..dus laten we hem for the time being even Blue Eyes
noemen. Het meisje dat Blue Eyes leuk vindt zit net als hij in subkamp
groen, ze heeft volgens hem ogen zo grijs&blauw als de verste stoom en
lokken zo goud als de mooiste tandwielen. Vrijdagavond droeg ze
een hippe Levi’s sweater en ze is best lang zei Blue Eyes. Past deze
lieve omschrijving bij jou? Voel jij je aangesproken? Zoek
dan je prince charming <3 Hij is ook best lang, heeft bruin
haar en blauwe ogen en zit ook in subkamp groen.
Veel plezier en succes pioniers :D Als jullie op blinddate
willen gaan we dat regelen!
#doeslief #liefdeopdeRSW
ps) Binnen één van de Istari groepen hebben we ook wat
bloemetjes zien staan en wat bijtjes zien vliegen..maar daar kan
nog over getwist worden.
pps) Volgens Nikolai Tesla was het pittig koud vannacht, mijn
tip is dus: Ga lekker dicht naast elkaar liggen, dan warm je zo
op! Spicyyyy!

Nikolai Tesla met het weer!
Dames en heren bereid u voor, want de zomer komt
eraan. Het wordt morgen wel een hele 21 graden! Jaja
dat wordt oppassen met alle stoom etcetera, je keuken
en tent veranderd binnen de kortste tijd in een sauna.
Hopelijk hebben jullie je korte broek meegenomen, en
kunnen jullie die nu eindelijk aan. Er zijn natuurlijk
mensen (kuch Colin en Jeroen) die het warme weer
afdwingen door altijd een korte broek aan te hebben,
maar nu kan de rest van het kamp ook hun mooie
witte melkflessen showen. Ik zet alvast mijn zonnebril
op, en mijn zonnebrand ligt ook al klaar.
Veel succes morgen met afbreken!
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Honey Lemon voelt zich zuur...
Nou nou NOUUUU jongens en meisjes, jullie halen wel een beetje mijn
zure kant in me naar boven vandaag. Gisteravond las de jury alle logboeken
en stonden helemaal geen berichtjes in naar mij :( & ik heb ook geen tweets
of dm’s gehad...dus ik was een beetje verdrietig. Maar goed, iedereen verdient een tweede kans, misschien hadden jullie het heel druk. Dus hoe was
de hike?! Zijn jullie goed gelopen? Hebben jullie veel spelletjes gespeeld en
opdrachten voltooid op de posten? Vast wel, ik geloof in jullie. Maar even
iets anders..ik vind de muziek hier niet helemaal naar mijn smaak. Kennen
jullie nog leuke liedjes? Zo ja stuur ze naar me door via de Instagram DM
met een #HoneyLemon. Als er genoeg binnenkomt kunnen we misschien
een leuke afspeellijst maken zodat iedereen die later terug kan luisteren met
een lekker RSW 2019 gevoel :) Oh en dan kunnen we die misschien volgend
jaar ook nog afspelen yay!
Veel Stomend Liefs,
Honey Lemon

Quotes van de dag:

Kook verslag

•

Minpunten zijn ook punten

•

Eerst daarheen dan daarheen en daarna gaan
we daarheen punt

•

Ik heb een spinnen allergie, maar ik kan wel
heel goed spinnen tekenen

Wauw pioniers wat een gerechten! Bijna alle PaRoBa’s hadden een drie gangen menu, echt top. We
hopen dat jullie heel veel lol hadden met het koken
en natuurlijk het eten, maar bovenal dat alles goed
en veilig ging. Tijdens het rondlopen en het filmen
hebben we ook een beetje mogen proeven en alles
smaakte picco bello. We hebben vooral genoten
van de stomende taart van de Victorian Scouts.
Mijn hemel wat was die lekker, onze radertjes liepen gewoon helemaal vast van al dat heerlijks. Van
ons krijgen jullie sowieso 10/10! Nu nog hopen dat
de SteamJury alles net zo lekker vond, want onze
mening doet ze niet zoveel. Gelukkig maar want
een van ons is best ‘taartgeoriënteerd’ Een aantal
van jullie hadden ook jullie tafel heel leuk in het
thema aangekleed, dat was heel tof om te zien!

Moppen rubriek
What sound does a SteamPunk Zombie make?

T...R...A...I...NNN T...R...A...I...NNN
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Wist je dat?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er verscheidene personen gesignaleerd die zichzelf proberen te overtreffen in de menselijke vorm van
Mastworpen? Er al verscheidene vragen over zijn gesteld bij de Goeroe op dit gebied van de Cornelis
Lely. Deelnemen aan de workshop morgenvroeg om 8:00 kan nog steeds. Aparte haarstijl is dan wel
verplicht.
Novo Mundo de jongste groep is in de Regio. Dit als gevolg heeft dat de pionierpalen nog niet zo lang
de tijd hebben gehad om te groeien, en dus nog niet volgroeid zijn.
Dat door alle verkeerde ingepakte materialen de leiding morgen behoorlijk gestoomd gaat worden
door diverse groepen?
Er hele mooie digitale apparaten zijn die met een grote stip laten zien waar je bent, waar ook ter wereld, en tot op de meter nauwkeurig? Echter in de Noodenvelop zit gewoon een kaartje waarop je zelf
kan uitzoeken waar je bent. #Kussengeneratie
De medewerkers vanmorgen wakker werden door een heel speciaal alarm?
De Opbouwkneiters, die op ‘het geluid’ te horen zijn, weer erg geslaagd zijn?
De KonTiki solliciteert om volgend jaar ‘het Geluid’ te regelen?
Alleen een bepaalde selectie van de medewerkers weet wie Ovide en zijn vriendjes zijn?
De Woudlopers moeite hadden om uit het woud te komen en daardoor dus te laat waren bij de Hike?
Het recept voor frikandelpannenkoeken te halen is bij de KonTiki? En morgenvroeg misschien zelfs
wel versgebakken frikandelpannenkoeken?
Je een extra steampoint kan krijgen als je Thijs W het juiste wachtwoord influistert?
Als het maar dood gebakken is het goed is?
Iets wat erg is aangebrand kan ook goed door voor goed gerookt?
De Schijf van 5 niet in gelijke delen hoeft, en oneindig klein ook een deel is?
De Irmin-Taweb zo hard loopt dat ze uit hun broek scheuren?

Puntjes van de Jury oftewel Jurypuntjes.
De Jury heeft tijdens jullie zwervingen door de bossen van Zeewolde jullie kampementjes beoordeeld. Er
zijn een aantal PaRoBa’s zo slim geweest om wat lekkers voor de Jury achter te laten! (Lees: Teleurstellend
weinig) Dit helpt natuurlijk heel erg goed! Voor de suikerverslaving van de Jury! Niet voor jullie punten
helaas. Maar wat een puinhopen hebben ze gezien. Of liever zegt, niet gezien, want bij sommige PaRoBa’s
vonden ze zelfs geen keuken! Ook niet in het bos achter de tent. Wat ze ook jammer vonden is die ene
keukenkist die op slot zat. Maar na een paar keer schudden bleek er toch best een zooi in te liggen, al dan
niet zo mooi geordend.
Om afval goed te kunnen scheiden is het uiteraard wel van belang om in ieder geval 1 vuilniszak op te
hangen. Zeker als je meer snoep dan slaapzakken bij je hebt.
Als je leiding nooit een keuken heeft gebouwd, en dus niet weet hoe lang je palen moeten zijn, dan moet
je roeien met de piopalen je hebt. Gelukkig kan je al je creativiteit kwijt dit weekend en de jury is dan ook
erg benieuwd of er vanmiddag nog en penthouse bovenop deze
keuken gebouwd gaat worden.
Nog wat kleine tips voor een verder verloop van de RSW: Dat je
een bouwtekening hebt van een afwasmachine wil niet zeggen
dat je niet hoeft af te wassen. Die drie kabouters die op het terrein
rondlopen liggen namelijk er vroeg op bed. Verwacht dus nog
zeker een bezoekje!
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