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ER WAS EENS…….. 
 

Beste scouts,  

 

Vrijdag 31 maart 2023 is het weer zover: patrouilles uit de hele scoutingregio Noord Veluwe 

Flevoland komen samen op het Scouting Landgoed in Zeewolde waar jullie zullen strijden 

om de felbegeerde RSW-trofee! 

  

De winnaars (en de deelnemers die als 2de & 3de eindigen) mogen tevens de NVF eer 

verdedigen tijdens de Landelijke Scouting Wedstrijden in Baarn!  

  

Maar voor het zover is mogen jullie laten zien hoe goed jullie kunnen pionieren, kamperen, 

koken en hiken. Daarnaast worden jullie ook getest op samenwerking, creativiteit en 

doorzettingsvermogen.   

  

Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning: zo is er een groot avondspel met alle 

deelnemers en een spectaculair kampvuur.  

  

Wij wensen jullie veel succes én plezier bij de voorbereidingen!   

  

Groeten,  

Elroy, Jolanda, Thijs & Sylvia 

OT 
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ALGEMENE TIPS 
 

• Lees alle informatie die je krijgt (dus ook deze) goed door.  

• Alles gaat veel gemakkelijker als jullie goed met elkaar samenwerken. Hierop wordt 

ook door de jury gelet.  

• Let op de tijd! Zorg ervoor dat de hele ploeg overal op tijd aanwezig is en jullie ook 

alles op tijd inleveren.  

• Let goed op elkaar. Niet alleen tijdens de hike in het verkeer, maar ook op het 

terrein. Een ongeluk(je) is zo gebeurd. Ga (ook voor een pleister) naar de 

subkampstaf als het nodig is. 

BELANGRIJKE REGELS  
    

LEEFTIJD DEELNEMERS    
• Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15, en niet 

jonger dan 11.  

• Voor een evenwichtige verdeling binnen de ploegen mag maximaal de helft van 

een ploeg 15 jaar zijn. In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 

15 zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar 

mogen zijn.  

• Een ploeg moet bij aanmelding uit minimaal 5 en maximaal 7 personen bestaan.   

• Ploegen die een of meer leden hebben die te oud zijn of een onevenwichtige 

leeftijdsverdeling kennen, worden van deelname uitgesloten.  

  

ALGEMEEN  
• Wees voorzichtig met vuur. Zorg dat er altijd bluswater in de buurt is. Een kampvuur 

maken is niet toegestaan.  

• Drugs, roken en het in bezit hebben of drinken van alcohol is niet toegestaan.  

   

HET SCOUTINGLANDGOED ZEEWOLDE   
Natuurlijk vinden wij het Scoutinglandgoed Zeewolde één van de mooiste 

kampeerterreinen die er zijn. Dat moeten we ook zo houden en hoewel we denken dat het 

voor zich spreekt, zeggen we het hier toch nog maar een keertje:  

Een Scout is goed voor de natuur!  Als je niet precies weet wat die inhouden, kom je met 

gezond verstand ook al een heel eind. Zorg ervoor dat het Scoutinglandgoed netjes en 

schoon blijft, zodat we allemaal nog jaren kunnen genieten van dit prachtige 

kampeerterrein.  

  

De beheerders van het Scoutinglandgoed zorgen ervoor dat het Scoutinglandgoed zo 

mooi is en blijft. Zorg ervoor dat je hun aanwijzingen netjes en nauwkeurig opvolgt, zodat 

we volgend jaar met de RSW weer op het Scoutinglandgoed mogen kamperen. 
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AANDACHTSPUNTEN 
 

• Je neemt het materiaal dat je nodig hebt om je kampterreintje op te bouwen zelf 

mee. Denk aan alle onderdelen van je tent, je pionierpalen & touwen en je 

kookspullen. Je mag op het terrein niet graven of boren. 

• Je kampterrein bouw je zelf op en maak je mooi in thema. Als je groot 

themamateriaal hebt dan gaat dat na afloop ook weer mee naar huis. 

• Op zaterdag ga je zelf je themamaaltijd maken. Daarvoor heb je dus je kookspullen 

mee. Wij zorgen voor de boodschappen, de maaltijdbox, geef je keuze op tijd door. 

• De Jury komt langs om de smaak en de presentatie te beoordelen. Zet een extra 

bordje klaar en leg tijdens het proeven uit wat het is en waarom dit zo goed bij het 

thema past. Denk aan een geschreven menu, opmaak van het bord en een 

drankje. En een toetje hoort erbij. 

• Je kookt op gas of benzine. Je hebt voldoende brandstof bij je. De gasslang en de 

drukregelaar zijn niet over de datum. De RSW-staf heeft geen reserve gas/benzine of 

gasslangen/drukregelaars. 

• Ook voor het ontbijt en het lunchpakket haal je de foerage bij de Subkampleiding. 

• Voor de foerage lever je op vrijdag een krat of bak in bij de Subkampleiding. Op 

deze krat of bak staat de naam van je PaRoBa. 

• De foerage bestaat uit brood, zoet en hartig beleg, smeerboter, melk, limonade, 

thee en fruit. Kook je graag een eitje bij het ontbijt of maak je tosti’s voor de lunch? 

Dit regel je dan zelf. 

• Heb je bijvoorbeeld behoefte aan snoep/chips of ander drinken? Regel dit ook zelf. 

• We kamperen in het begin van april. Het kan dan in de nacht en ochtend 

verrassend koud zijn. Houdt hier rekening mee. Denk ook aan regenkleding en/of 

zonnebrand. 

• Voor de inkoop van de foerage willen we ook graag op de hoogte zijn van 

dieetwensen/allergieën. 

• Bij een RSW hoort een PaRoBa-logboek. Hier schrijf je allemaal wetenswaardigheden 

in over jouw PaRoBa, je voorbereiding en de RSW. Het logboek is in thema en wordt 

op vrijdagavond en zaterdagavond voor kamprust ingeleverd. De Jury gaat de 

logboeken beoordelen. 
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BEOORDELING  
  

PUNTENVERDELING 
 

De punten worden verdeeld in verschillende onderdelen:  

• Kampement 

• Hike 

• Maaltijd 

• Op/Afbouw 

• Thema 

• Spellen 

• Logboek 

• Uniform 

• Tijd&Rust 

 

Aandachtspunten  

Om jullie een idee te geven waar de juryleden bij de beoordeling op let, volgen hier 

enkele aandachtspunten:   

 

Maaltijden  

• Smaak, voedingswaarde, hygiëne  

• Samenwerking, taakverdeling  

• Thema-inleving, originaliteit en presentatie  

Kampopbouw en -afbraak  

• Constructie, stevigheid, materiaalzorg  

• Samenwerking, taakverdeling 

• Thema aankleding van je kamp 

• Zorg voor de natuur  

 

Het avondspel op zaterdagavond telt niet mee voor je punten. Iedereen is daarbij 

natuurlijk wel aanwezig en doet actief mee en gaat uiteraard voor de hoofdprijs!  

 

EXTRA TIPS  

Oefen met je ploeg op: Samenwerking. Niet als schaapjes achter degene met het 

papier aanlopen, maar meelezen, meedenken en meehelpen. Samen weet je altijd 

meer dan in je eentje.  
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SUBKAMPSTAF   
 

• Deze mensen zijn er voor jou! Ze zijn je beste vrienden, je pappa/mamma en je 

vervangende leiding in één! Ze helpen je waar ze kunnen met raad en daad. De 

Subkampstaf staat dag en nacht voor je klaar. 

• Bij aankomst op het RSW zul je weten of je in Subkamp Blauw, Subkamp Oranje of 

Subkamp Groen zit. 

 

 

JURY 
• De mensen met de witte jassen beoordelen zo ongeveer alles wat je maar kunt 

bedenken. Ze houden dat netjes bij en weten zodoende wie op zondag de winnaar 

is. 

• De Juryleden willen je ook graag helpen met advies. Vragen staat dus vrij. 

• De winnaar en de nummer 2 en 3 van deze RSW mogen naar de LSW. Dit zijn de 

Landelijke Scouting Wedstrijden tijdens Pinksteren in Baarn. 

• Tijdens de sluiting en prijsuitreiking krijgen alle PaRoBa’s te horen hoeveel punten ze 

gekregen hebben. De Jury spreekt jullie dan even kort toe. Na afloop krijg je digitaal 

een meer uitgebreide score. 

• Waar kun je punten verdienen of laten liggen? Uiteraard denk je dan al snel aan je 

keuken, de themamaaltijd, je tent en of je de hike goed gedaan hebt. Maar denk 

ook aan: afval, netheid van je terrein, terrein in thema, logboek, op tijd zijn, 

kamprust, samenwerken, activiteiten 

en het dragen van correct uniform 

tijdens openen en sluiten. 
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PROGRAMMA  

PROGRAMMA VRIJDAG 
18.00   Terrein gaat open 

18.00  Opbouw eigen kampterrein 

19.00  Opening 

21.30  Thema opening 

 

 

PROGRAMMA ZATERDAG   
08.00  Foerage ophalen + ontbijten 

09.30  Opening  

10.00    Starten hike  
17.00   Iedereen terug op het Scoutinglandgoed    
17.00   Start foerageren  
18.00   Start koken    

19.00   Start jureren 

21.00  Avondprogramma, vertrek richting kampvuur  
23.00    Kampstilte   

??.??   Avondinspectie  
 

PROGRAMMA ZONDAG  
07.30   Opstaan  

08.00  Foerageren  

08.30  Ontbijten  

09.00  Subkamp moment 

09.30  Opening 

09.45   Postenspel  

11.00  Lunch 

11.30  Vervolg postenspel 

13.00   Thema afsluiting 

13.10  Afbouw kampterrein 

14.00   Sluiting & prijsuitreiking 

14.30  Vertrek  
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ACTIVITEITEN  
  

KAMPOPBOUW  
• Pak met de hele ploeg de spullen in, zodat iedereen weet wat er mee is.  

• Check en dubbelcheck of alle benodigde materialen voor het opzetten van een 

tent heel zijn ingepakt (o.a.: alle stokken, haringen, grondpennen, hamer)  

• Zorg ervoor dat je eigen kampterreintje het hele weekend schoon en netjes blijft 

(dus vuilniszakken mee). Iedere keer dat je je kampterrein voor een activiteit 

achterlaat is er een kans dat het 

terrein wordt geïnspecteerd door de 

jury.  

  

KEUKEN  

Jullie gaan een keuken pionieren, waar ook 

aan gegeten gaat worden. Zorg voor 

voldoende pioniertouw (minimaal 18 stuks) 

en voldoende tafelblad. Er is geen 

maximaal aan het aantal palen dat je mag 

gebruiken voor je keuken.  

  

• De keuken mag alleen worden uitgevoerd met een uitrolbaar tafelblad.   

• Kooktoestel moet stevig en veilig opgesteld staan.  

 

KOKEN  

Er wordt gekookt op eigen gasstellen op de eigen kampterreinen.   

Zorg voor:  

• Een complete kookkist (waaronder 

bijvoorbeeld ook snijplanken, 

aardappelschilmesje, en een 

presentatiebord voor de jury),  

• Een gasstel (minimaal 2 pitten) 

waarvan de gasslang niet ouder is 

dan 3 jaar en voldoende gas in de 

tank, ook de gasregelaar 

controleren wij op de datum. GOED 

CONTROLEREN BIJ HET INPAKKEN!!! 

• Een tweede koekenpan kan handig 

zijn,   
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HIKE 
 

• De hike loop je op zaterdag. Deze duurt ongeveer vier uur en kent onderweg een 

aantal posten. 

• Lees het hike-boekje om te weten welke materialen je moet meenemen en welke 

tochttechnieken je moet kennen. 

 

 

Goed lezen. Veruit de meeste fouten worden gemaakt doordat er niet zorgvuldig gelezen 

wordt door de ploegleden. Veel meer nog dan gebrek aan ervaring met de 

routetechniek. En er komt gegarandeerd een routetechniek die niemand nog ooit gezien 

heeft, dus iedereen heeft evenveel kans daarmee.  

POSTENSPEL 

Met veel inzet, enthousiasme, slim nadenken en creativiteit kunnen jullie bij het postenspel 

een hoop punten bij elkaar sprokkelen.  

 

THEMA 
Neva White probeert Roos Kappers te bereiken, omdat ze niet is komen opdagen voor 

haar optreden, maar ze krijgt alleen de voicemail. Boos verbreekt ze de verbinding. Een 

dwerg komt binnen (geen idee welke, ze lijken allemaal op elkaar) en brengt Neva het 

slechte nieuws. Roos Kappers is dood gevonden in haar vuurrode bestelwagen. De politie is 

onder leiding van Henk van het Bos, bijgenaamd “de Hakker” een onderzoek begonnen. 

Henk start de verhoren in deze zaak. Het is alweer het zoveelste sprookjesfiguur dat 

vermoord is. Zouden we te maken hebben met een seriemoordenaar? Maar wat is het 

motief? Verschillende verdachten en mogelijke getuigen worden verhoord, maar Henk 

wordt er niet wijzer van. De alibi’s kloppen en niemand lijkt echt een motief te hebben. Het 

wordt de zoveelste foto op zijn prikbord. Misschien dat hem tijdens de begrafenisdienst nog 

iets opvalt.  

 

Wat zijn de eisen voor het logboek?  

Afmetingen maximaal: 50x50x50 cm Naast het formaat en de inhoud beoordelen we ook 

de verzorging en de afwerking! 

 

Denk aan het voorstellen van je Paroba, jullie voorbereidingen en wat jullie 

verwachten, dit maakt jullie logboek al mooi gevuld  
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AANKOMST & VERTREK 

AANKOMST  
 

• Op vrijdag om klokslag 18.00 uur gaat de poort tot het RSW-kampterrein open voor 

deelnemers en hun voertuig met aanhanger met het materiaal. Daarvoor kunnen 

de deelnemende Scouts lopen van de poort van het Landgoed naar de RSW-poort. 

Ook de voertuigen met aanhangers mogen doorrijden tot de RSW-poort. 

• Deelnemers dienen zich te melden aan de poort van Landgoed. Hier zal de 

inschrijven worden gecheckt en of de betaling is voldaan. Hierna mogen de 

deelnemers te voet naar het kampterrein lopen. Let op! Dit is ongeveer 750 meter! 

Zorg dus dat alle zware bagage in de aanhanger zit! 

• Het voertuig dat de aanhanger komt brengen mag, pas na aanwijzing van een 

RSW-medewerker, doorrijden naar het kampterrein. Hier wordt de aanhanger 

afgekoppeld en dient het voertuig zich direct weer te begeven naar de uitgang. 

• Het is niet toegestaan voor leiding/ouders om het kampterrein te betreden 

gedurende het hele kamp. 

 

VERTREK  
• Op zondag 2 april gaat na 13.55 uur 

uur de RSW-poort open voor 

belangstellenden. De auto’s blijven 

op het parkeerterrein. De sluiting en 

prijsuitreiking start ongeveer om 14:00 

uur. 

• Voertuigen dienen te worden 

geparkeerd op aanwijzing van de 

RSW-medewerker of kampstaf van 

het Landgoed. Na de prijsuitreiking 

mogen de aanhangers worden 

opgehaald. 

• Huisdieren zijn niet toegestaan op 

het Scouting Landgoed. 

 

 

CONTACT  
  

De RSW wordt georganiseerd door vrijwilligers van veel verschillende scoutinggroepen uit 

de regio Noord Veluwe Flevoland, de jury wordt gevormd door leiding van de 

deelnemende patrouilles.  

 

Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met het OT 

(organisatie team) 

Elroy, Jolanda, Thijs en Sylvia  


