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Howdy partners!! Fijn dat jullie (weer) meedoen aan de 

RSW! Dit jaar zijn we met zijn allen inwoners van het 

prachtige stadje Seawood City ergens in het Wilde 

Westen. Oftewel: het is cowboyhoeden, lassowerpen, 

revolver schieten en linedancen wat de klok slaat. 

Het RSW-kampterrein is net als vorig jaar op de Das-

selaar te Zeewolde.  

Daar mag je op 10 april vanaf 18.00 je PaRoBa aan-

melden en je eigen terreintje gaan opbouwen. En na 

een fijne strijd en veel gezelligheid weten we op zon-

dagmiddag wie dat mooie wisselschild dit jaar mee 

mag nemen naar hun Troephuis. Oja, Scheepsmeisjes 

van Bontekoe (Flevo-scouts) nemen jullie het schild 

weer mee?              Tot op de RSW! 

Thijs de Vries 

Van de Kampleider 

SeaWood City BANK BEROOFD!!! 
Op een warme avond in het jaar 1874 zit Sheriff Jack 

Daniels op zijn veranda voor zijn Sheriffs Office. Hij 

staart door Mainstreet naar de ondergaande zon die de 

prairie in een rode gloed zet. Sheriff Jack kijkt wel, 

maar hij ziet niets.  

Met zijn gedachten is hij deze avond, net als alle avon-

den de afgelopen weken, bij de hét onderwerp van ge-

sprek de laatste tijd. Dit onderwerp is natuurlijk die ver-

schrikkelijke beroving van de bank van het prachtige 

stadje Seawood City. De berover heeft de kluis tot op 

de laatste penny laten leeghalen. Geen dollar is er 

meer over!  

Tja, en nu kijkt de hele gemeenschap van het stadje 

naar hem, Jack Daniels. En daar hebben zij gelijk in! 

Hij, Jack Daniels is al vijf jaar het gezag van dit stadje. 

Hij is politieman en rechter tegelijk. En dat deed hij tot 

nu toe heel goed. Iedere zaak heeft hij opgelost. Ieder 

gestolen paard is teruggekomen, ieder opstootje in de 

Saloon is gesust en zelfs die treinkaping van vorig jaar 

heeft hij hoogstpersoonlijk kunnen voorkomen.  

Jack gaat zelfs zover dat hij denkt dat de voorspoed 

die Seawood City sinds een aantal jaren kent voor een 

groot deel te danken is aan zijn succes om van deze 

prachtige woonplaats een veilig en vreedzame plek te 

maken. 

Maar nu wordt er toch van hem verwacht dat hij deze 

bankberoving even oplost. Peter T de Vries heeft mak-

kelijk praten… en hij heeft het ook nog eens fout ook 

want hij spreekt in het filmpje over berovers (meervoud 

dus) terwijl het echt maar 1 (één) dader geweest kan 

zijn. 

Oh, maar Jack heeft wel een idee wie het gedaan kan 

hebben. Sterker nog hij heeft veel teveel ideeën. Hij ver-

denkt vier mensen uit het stadje. Inderdaad: eigen men-

sen dus. Hij verdenkt deze vier omdat alleen zij genoeg 

redenen, en vooral verschillende redenen, hebben om 

tot deze vreselijke daad te komen. 

Wil je hun namen? Die zal Sheriff Jack nog even bewa-

ren tot editie 2 van de RSW•NEXT die 10 april zal uitko-

men.  
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Nog een paar weekjes en dan gaan we weer los! Op 10 

april gaat de RSW weer van start! En jij hebt je, samen 

met je PaRoBa opgegeven! Tijdens deze drie dagen ga 

jij, opnieuw samen met je PaRoBa, laten zien wat je 

kunt. Natuurlijk is de wedstrijd spannend en belangrijk 

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 te lezen. 

Deze RSW•NEXT is vooral bedoeld om je goed voor te 

bereiden. Kijk ook op de site voor informatie over bij-

voorbeeld de tochttechnieken die gebruikt zullen worden 

in de hike.  

Tijdens de RSW zelf is de RSW•NEXT naast informatie 

vooral bedoeld voor leuke stukjes en foto’s van en over 

jullie. 

Laat dan dus wat van je horen.. 

Redactioneel 
Vrijdag 18 april  
18:00   Aankomst, aanmelden en start opbouw  
19:00   Kampopening  
19:15   Verder met opbouw 
20:30   Avondspel 
22:00   Kampvuur 
23.00   Inleveren logboek + naar bed. 
 
Zaterdag:  
08:00   Foerage 
08:45   PL/APL-overleg, logboek terug 
09:30   Dagopening. 
10:00   Start Hike 
18:00   Bereiden maaltijd  
19:00   Beoordeling maaltijd  
20:00   Subkampspel 
21:00   Western Fair met tentoonstelling  
22.45   Logboek inleveren 
23:00   Naar bed 
 
Zondag:  
08.00  Foerage 
08.45  PL/APL-overleg, logboek terug 
09.45  Foerage inleveren 
10.00  Zondagochtendspel.  
11.45  Themasluiting  
12.30  Start afbouw  
14.00  Sluiting en prijsuitreiking  
14.30  Vertrek  

Programma 

Colofon: Rsw Next  
Jaargang # 03 
 
Website: www.rsw.scoutingnvf.nl 
Email: rsw@scoutingnvf.nl 
Twitter: #RSW_NVF 
Facebook : RSW-NVF 
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In het kort komt het op het volgende neer:  

 Tijdens de RSW zorgt de kampstaf voor het ont-

bijt, de lunch, thee en wat te drinken in de avond.  

 Je zorgt samen met je PaRoBa voor je eigen war-

me maaltijd op zaterdag. Kijk voor meer info in het 

stuk ‘Themamaaltijd’. 

 

Oftewel.. 

Wat neem je wel mee?  
 De ingrediënten voor de avondmaaltijd, denk hier-

bij ook aan de kruiden en specerijen die je nodig 

hebt om je maaltijd extra smaak te geven. 

 Extra tussendoortjes die je bijvoorbeeld denkt no-

dig te hebben op de hike (en ’s-nachts in je slaap-

zak). 

Wat neem je wel! En wat niet! mee 
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 za-

terdagmorgen 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 zon-

dagmiddaglunch maakt de Subkampleiding tijdig 

afspraken met iedere PaRoBa. 

Tip: Neem voor de hike een veldfles/waterflesje mee 

en iets om je gesmeerde brood in te doen.  

Op de RSW is je kampeerterreintje je thuis. Op 10 april 

ben je vanaf 18.00 uur welkom op het RSW-terrein in 

Zeewolde. Na het aanmelden van de PaRoBa door je  

PL of Bootsman/vrouw mag je met de bouw van je kam-

peerterrein 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 orga-

nisatie. Daar moet je binnen blijven!  

 Al het piohout en sjortouw moet je zelf mee-

brengen.  

 Themamateriaal neem je uiteraard mee maar ook 

weer mee terug!  

 Je mag niet graven of boren met een grond-boor.  

 Koken doe je op gas of benzine toestellen. Check 

slangen en drukregelaars bij een gastoestel. Zorg 

voor voldoende brandstof. De organisatie heeft 

niets om uit te lenen! 

Je PaRoBa terrein 
Nadat je de keuken en tent opgezet, opgericht en inge-

richt hebt is het tijd om je ‘thuis’ aan te kleden. Dit jaar 

doe je dit natuurlijk is western/cowboystijl. Bedenk dat 

alles wat er op het RSW-terrein staat samen een stadje 

zal vormen. Alles wat je aan aankleding meeneemt moet 

je na afloop ook weer mee terugnemen! Je neemt je 
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Voor de inwoners van het prachtige stadje Seawood 

City is niets te gek. De plannen die er al liggen om van 

het succesvolle stadje een nog groter succes te maken 

liegen er niet om: een WinterWonderWestern Pretpark, 

een wellnesscentrum en een treinstation voor de nood-

zakelijke aan en afvoer van mensen en spullen.  

Sommige plannen zijn al uitgevoerd, andere plannen 

bestaan alleen nog op papier. 

Wat Seawood City nodig heeft zijn nog meer plannen 

maar bovenal plannen die ook uitgevoerd (kunnen) wor-

den. Plannen waar we wat aan hebben in Seawood City. 

En daar hebben we jullie voor nodig.. 

Thuisopdracht. 
Wij, de inwoners van Seawood City, dagen de 

PaRoBa’s uit om een plan te bedenken en dit te laten 

zien met iets voor de tentoonstelling op zaterdagavond. 

Heb je plannen? Maak het waar in Seawood City! 
Aandachtspunten. 

 Dit ‘iets’ mag een voorwerp zijn op ware grootte 

maar het mag ook een model of maquette zijn. 

Groot denken mag maar hoeft niet. Een gebruiks-

voorwerp kan ook. 

 Dit ‘iets’ mag niet groter zijn dan 1m³. Maar be-

denk wel: groter is niet altijd beter. 

 Gebruik materialen die men in de 18
e
 eeuw ook 

zou kunnen gebruiken. Plastic, lijm, rubber en 

plakband horen daar dus niet bij. 

 Voor de kwaliteit van je plan en het bijbehorende 

verhaal levert je de meeste punten op. De kwali-

teit van je knutselkunsten leveren minder punten 

op. 

Themamaaltijd 
Het thema van deze RSW is ‘the Good, the Bad and 

Seawood City’, cowboys en western dus.. 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 langs om jullie maaltijd te proeven en doet dit van-

af het zogeheten ‘themabord’. Dit bord staat klaar op de 

afgesproken tijd. 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, dit jaar cowboys 

dus? 

 Is je uitleg bij de maaltijd passend en leuk? 

 Is de aankleding van het bord mooi, passend en 

leuk? 
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Wie ben je? 

Ik ben Anneke Wijngaarden en op de RSW ben ik sub-

kampleiding van subkamp Oranje. 

Wat is je lievelingskleur? 

Duhhh…. Oranje natuurlijk, vooral al het lekker knalt! 

Bij welke groep kom je vandaan? 

Ik ben geen leiding meer bij een groep. Wel geef ik lei-

ding op de leidingtraining en organiseer ik elk jaar de 

Welpendag.  

Wat zijn je specialiteiten?  

Ik ben goed met pleisters en als er problemen zijn, mag 

ik die graag oplossen. 

Je kan me wakker maken voor… 

Alleen in noodgevallen mag je 

mij wakker maken ;-) 

Wat wil je verder nog kwijt? 

Bij de Subkampleiding kan je 

altijd terecht met vragen, 

maar we hopen natuurlijk dat 

jullie ook langs komen voor de 

nodige gezelligheid! 

Subkamp Oranje  

Dit jaar zul je met je PaRoBa een plekje vinden op één 

van de drie Subkampen. Ieder Subkamp bestaat onge-

veer uit hetzelfde aantal PaRoBa’s, heeft een eigen 

Subkampkleur en eigen Subkampleiding.  

De Subkampleiding bestaat per Subkamp telkens uit 

een tweetal. Telkens een tweetal dat bestaat uit een 

man en een vrouw.  

 

Zoals de kop van dit stukje al zegt: de Subkampleiding 

is er voor jou. Zij zijn op het terrein altijd bereikbaar voor 

een vraag of zomaar voor een gezellig praatje. 

Belangrijk: de Subkampleiding hoort wel bij de kampstaf 

Subkampleiding? Die is er voor jou!! 
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 punten-

aftrek op in de wedstrijd. 

Ook ga je als eerste naar je Subkampleiding als je iets 

nodig hebt, bijvoorbeeld iemand van de EHBO. Op za-

terdagmorgen en zondagmorgen haal je overigens je 

foerage ook bij je Subkampleiding. 

 

Hieronder stellen de verschillende Subkampleiding-

tweetallen in het ‘Vriendjes/Vriendinnetjes-hoekje’ zich 

even aan je voor! 

Vriendjes en vriendinnetjeshoekje! 
Wie ben je? 

Ik ben Marco van den Bulk en op de RSW ben ik sub-

kampleiding van subkamp oranje. 

Wat is je lievelingskleur? 

Rood. De kleur van passie en uitdaging. En geel, de 

kleur van de warme zon. En samen.... Oranje dus. 

Bij welke groep kom je vandaan? 

Ik ben leiding bij de Mowgli Horde (welpen) van de Ha-

nie Schaft groep. En daarnaast help ik mee bij de orga-

nisatie van de jaarlijks Welpendag. 

Wat zijn je specialiteiten? 

De rust bewaren in moeilijke en uitdagende situaties. En 

verder ben ik goed met alles waar een toetsenbord aan 

of op zit :-) 

Je kan me wakker maken voor… 

Een goede macaroni :-)  

Wat wil je verder nog kwijt? 

Bij de subkampstaf kan je altijd 

terecht met vragen, maar we 

hopen natuurlijk dat jullie ook 

langs komen voor de nodige 

gezelligheid! 
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Wie ben je? 

Ik ben Tijmen Bergsma en op de RSW ben ik subkamp-

leiding van subkamp Blauw 

Wat is je lievelingskleur? 

Mooi Blauw is niet lelijk, maar stiekem ben ik ook erg fan 

van grijs en rood! 

Bij welke groep kom je vandaan? 

Ik ben de Teamleider van de Waterscouts van Scouting 

Jan-Wandelaar uit Zeewolde, bij de Waterscouts noe-

men we de Teamleider: Schipper. 

Wat zijn je specialiteiten? 

Waar ik kan iedereen te helpen een goede scout te zijn. 

Maar special voor vragen over het Koken van een heer-

lijke Maaltijd zijn jullie bij mij aan het goede adres. 

Je kan me wakker maken voor… 

Een ernstig uit de hand gelo-

pen crisissituatie of als ik een 

buitengewoon goed feestje 

dreig te missenJ 

Wat wil je verder nog kwijt? 

Twijfel, Bloed of Verdriet. 

Raadsels, Grappen of Rod-

dels: De staf van subkamp 

blauw is er speciaal voor jou! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Marloes en Marieke en dit weekend 

zijn wij subkampleiding van subkamp 

blauw! 

Wat zijn jullie lievelingskleuren? 

Perzik en natuurlijk blauw 

Bij welke groep komen jullie vandaan? 

Wij komen van scouting Jan Wandelaar uit 

Zeewolde. Wij zitten bij de Wilde vaart. 

Wat zijn jullie specialiteiten? 

Gezellig zijn en lachen 

Je kan me wakker maken voor… 

Scoutingkampen, want die zijn altijd super-

tof  

Subkamp Blauw  
Wie zijn wij: 

Wij zijn Elroy en Sylvia.  

En tijdens de RSW zijn we de subkampleiding van sub-

kamp ROZE. 

Onze lievelingskleuren zijn: 

Sylvia’s lievelingskleur is magenta en die van mij wit. 

Maar als je die mengt krijg je roze. 

Bij welke groep komen wij vandaan: 

Wij zijn allebei scoutsleiding bij scouting de meridiaan uit 

Almere. 

Wat zijn onze specialiteiten: 

Sylvia weet een hoop over mode en pionieren. 

en ik weet van bijna alles wel iets. 

Je kan ons wakker maken voor: 

Sylvia mag je wakker maken voor verse koffie en vers 

fruit. 

Mij mag je wakker maken voor ontbijt op bed, na 07.00 

uur. 

Wat moet je verder nog weten over ons: 

Dat jullie altijd voor de gezelligheid bij ons mogen ko-

men zitten, en als je vragen hebt maag je die ook altijd 

aan ons stellen. 

Subkamp Roze  


