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INGEKOMEN BERICHT
Ergens in het Melkwegstelsel
Hier een bericht voor lanceerbasis Lunteranië, mission control room op planeet Rika:
Na een dagenlange raketreis, zijn wij aangekomen op planeet ZX27GT0. Ook deze
planeet is niet geschikt voor ons als mensen. We hebben onszelf nog maar net in
veiligheid kunnen brengen toen er een enorme vuurstorm langs raasde. Dat dit soort
vuurstormen niet op jullie radarscherm te zien was, is ons een raadsel, want het ding
had bijna onze hele raket in de as gelegd.
Dit was onze zevende missie op zoek naar een planeet waar wij mensen kunnen leven.
Hebben jullie nog over ons voorstel nagedacht om andere verkenners op te leiden en
aan te nemen? Volgens onze gegevens kan het niet heel lang duren voordat Zianië onze
planeet Rika gaat verwoesten. Er zijn nog zo’n 30 andere planeten over om te bekijken
en wij zijn maar met twee personen…
Beste ruimtescouts/outers,
Bovenstaand bericht kregen wij van de week via de mail binnen.
Zoals jullie lezen, zoeken wij met spoed goed getrainde, specialistische
ruimteonderzoekers van planeet Rika en Zianië die samenwerken in een gezamenlijk
specialistenteam.
Jullie gezamenlijke taak is om een geschikte planeet voor de mensheid te vinden in het
Melkwegstelsel. Dit omdat onze huidige planeten (Rika en Zianië) op ramkoers liggen.
Wanneer onze twee planeten gaan botsen kan niemand voorspellen, maar de leiders
van beide planeten hebben 15 april als deadline gesteld voor het vinden van een
nieuwe, geschikte planeet.
Op 13 april kunnen jullie je met je gemengde specialistenteam aanmelden bij de
lanceerbasis Lunteranië.
Mocht er in dat weekend een geschikte planeet gevonden worden, dan kan 1 van
jullie teams daar als eerste naartoe reizen. Dat betekent dat 1 team in ieder geval veilig
een nieuw bestaan kan gaan opbouwen en dat er van beide huidige planeten in ieder
geval een klein deel van de beschaving behouden blijft.
Neem als specialistenteam een goede
verkenningsruimtevaartuig (thuisopdracht).

reisuitrusting

Ruimtesaluut aan u allen,
G.A. Laksie en S.Pees
Voor meer informatie kun je het journaal terugkijken
via deze link/QR-Code.

http://tiny.cc/RSW2018
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VOORWOORD
Beste Scout,
Voor je neus ligt het gloednieuwe Regionale Scouting Wedstrijden deelnemersboekje
(vanaf hier: RSW) want op 13 tot en met 15 april 2018 is het weer zover. Dit boekje kan je
helpen met het voorbereiden van je RSW-deelname of de groepswedstrijd in je eigen
speltak. Je vindt hier alles wat je moet weten voor je naar Lunteren vertrekt. Zorg ervoor
dat jij je goed voorbereidt. Het thema van dit jaar belooft weer een spannend verhaal
te worden!
Tijdens de RSW zullen er foto‟s worden gemaakt. Deze foto‟s worden na het weekend
op de website en de Facebook van de regio geplaatst. Ook kan je hier de
puntentelling en uitslag terug vinden.
Mochten er na het lezen van dit boekje vragen/opmerkingen zijn dan kan je contact
opnemen met het Projectteam – Regionale Scouting Wedstrijden. Dit doe je door een
mailtje te sturen naar scouts@nederveluwe.nl.
Maak er een mooi weekend van en geniet van de voorbereidingen! Misschien zien we
je op 13 april!
Het Projectteam Regionale Scouting Wedstrijden
Regio Neder Veluwe

Willaer Verkenners – Winnaars RSW 2017

©Martijn Steenbergen
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LOCATIE
Het weekend zal net zoals de voorgaande jaren plaatsvinden in Lunteren. Hieronder zie
je een afbeelding van de plattegrond van het jeugdkampeerterrein. Op het
kampterrein zelf zal ook een plattegrond komen te hangen.

Jeugdkampeerterrein
Boslaan 95
6741 KE Lunteren

De aanrijroute en routebeschrijving kan je teruglezen in het hoofdstuk “Informatie leiding
en ouders.
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KAMP PROGRAMMA – Vrijdag

17:00 – 19:00
Aankomst

Vanaf 17:00 uur zijn jullie van harte welkom op het terrein. Houd
je bij aankomst aan de aanwijzingen van de werkstam en meld
je zo snel mogelijk na aankomst bij het projectteam. Tip: eet van
te voren alvast iets, of neem avondeten (brood) mee. Kijk voor
meer informatie bij het hoofdstuk RSW – ABC.

17:00 – 21:20
Kampopbouw

Tot 21:20 uur heb je de tijd om je kamp op te bouwen. Zorg er in
ieder geval voor dat je slaaptent staat en je keuken een heel
eind af is. Op zaterdagochtend heb je nog tijd om je kampje
verder af te maken. Tip: hoe vroeger je komt, hoe meer tijd je
hebt om je kamp op te bouwen

21:30- 22:00
Opening

Om 21:30 uur verzamelen we (in themakleding) op het centrale
terrein voor de thema-opening. Neem je thuisopdracht mee
naar de opening. Na de opening is er nog wat te drinken (neem
dus je mok mee).

22:15
Ereraad

Twee personen per ploeg komen naar een centraal punt waar
we de volgende dag doorspreken. Ook heb je hier de kans om
vragen te stellen over de afgelopen dag.

22:30
Slapen

Tijd om te slapen, het is helemaal stil op je kamp.

©Martijn Steenbergen

7

KAMP PROGRAMMA – Zaterdag
07:00
Opstaan

Opstaan! en ontbijten, vergeet niet een lunchpakket te maken
voor tijdens de hike.

09:15
Opening

We verzamelen op het centrale terrein voor de dagopening. Dit is
op de traditionele scouting manier, dus met vlag en in compleet
uniform. Waarschijnlijk horen we ook vast nog wel wat meer over
de situatie in de melkweg. Ploegjes die daarna als eerste mogen
starten met de hike, moeten ervoor zorgen dat ze al hun spullen
voor de uniforminspectie en de hike meenemen naar de
opening. Welke ploegen dit zijn hoor je van je subkampleiding
(SKL). Tip: na de opening is er voor iedereen wat te drinken, neem
je mok dus mee.

09:45
Uniforminspectie

Een snelle uniforminspectie voorafgaand aan de hike. Hier wordt
ook je ploegfoto gemaakt.

10:00 – 17:00
Hike

De hike loop je in twee gelijke groepen, een jongste groep en een
oudste groep. Je hoort bij de uniforminspectie waar je heen moet
om te starten. Meer over de hike vind je in het hoofdstuk RSW –
ABC onder „hike‟. Voor de hike heb je in totaal 6 uur, dat is
inclusief lopen, basis posten, bonus posten, post opdrachten en je
hikeverslag -opdracht. Let op: als je eerder terug bent, mag je wel
werken aan je hikeverslag-opdracht, maar nog niet gaan koken.

17:15 – 20:15
Koken en eten

Het wordt tijd om te gaan koken. Je hoort van je SKL wanneer je
precies mag gaan beginnen met koken. Meer informatie over het
koken vind je verder op in het boekje.

20:15 – 22:15
Avondspel

Op het centrale terrein is er een avondspel. Dit is geen
verplichting en je kan er geen punten mee verdienen. We vinden
het wel gezellig als je hier bij aanwezig bent.

22:30
Ereraad

Er is weer een ereraad. Kom net als gisteren met twee personen
van je ploegje naar de centrale plek. Ook nu wordt de dag van
vandaag en morgen doorgenomen.

23:00
Slapen

Het is weer tijd om te gaan slapen. Pak je knuffel, kruip in je
slaapzak en zing samen zachtjes een slaapliedje.
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KAMP PROGRAMMA – Zondag
07:00
Opstaan
09:00
Aandacht
09:30
opening
10:00– 11:00
Themapresentatie

11:30 – 13:00
Postenspel

13:15
Lunchen

Opstaan... bereid je voor op je laatste dag RSW, kruip uit je
slaapzak en maak een lekker ontbijtje voor jezelf.
Nu is de tijd om stil te staan bij de zondag. De locatie van de
aandacht krijg je te horen van je SKL.
We verzamelen op het centrale terrein in themakleding.
De themapresentaties houden we per subkamp. Van je SKL hoor
je de volgorde waarin de groepjes de presentatie mogen geven
aan de juryleden. Kijk in het hoofdstuk RSW – ABC voor meer
informatie over de themapresentatie en bereid je thuis al goed
voor.
Het postenspel is anderhalf uur lang rennen en vliegen langs
heel veel verschillende posten. Hier kun je nog heel veel punten
verdienen. Speel het spel snel en goed zodat je nog net die
extra punten verdient om jullie ploegje als beste van de regio te
laten eindigen.
Lunchen: we gaan ervan uit dat we dit niet hoeven uit te
leggen. Daarna kun je starten met het afbreken van je
kampement.

14:00
Bezoek

Vanaf 14:00 kunnen je ouders, opa‟s, oma‟s en vrienden komen
kijken op je kampterrein.

14:30
Sluiting

Sluiting verzamelen op je centrale terrein voor de uitslag en de
afsluiting.

15:00
Opruimen

Na de sluiting mag je met je ploeg het kamp helemaal afbreken
en opruimen. Volg ook bij het verlaten van het terrein de
aanwijzingen van de werkstam en organisatie. Nadat je je hebt
afgemeld bij je SKL mag je weer naar huis en zien we je graag
weer terug bij het volgende kamp.
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MATERIAALLIJST
Hieronder staat de lijst met de materialen die je absoluut nodig hebt tijdens het
weekend. Loop samen met je leiding een week voor de RSW even de lijst langs en zet
de spullen al klaar. Dit voorkomt een hoop stress op het kampterrein.
Tent
Alle kampeermateriaal, inclusief kookmateriaal voor je ploeg.
Gasstel met volle gasflessen. Gasslangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.
Pioniertouw
Pionierhout (dit is niet aanwezig op het kampterrein)
Grondboor
Moker
Voldoende droog hout voor het koken.
Grasplaggen en/of jute (er mag niet op het terrein gegraven worden)
Eetgerei = bord, mok en bestek
Rol vuilniszakken (gaan vol weer mee naar huis)
Brandblusser en emmer voor in je keuken. Het is verplicht om één brandblusser met
een correcte datum mee te nemen. De houdbaarheid staat op de blusser.
1 volle jerrycan met water.
Hartig en zoet-beleg voor de ontbijt en lunch momenten.
Ingrediënten voor het avondeten (behalve vlees, dit krijg je van het fourageteam.
Zie voor informatie “Koken – Zaterdagavond” in het RSW – ABC”.
Knutselmateriaal voor een hikeverslagopdracht.
Compleet uniform (scoutfit, groepsdas, dasring)
Themakleding
Thuisopdracht
Spullen voor de themapresentatie op zondag.
Je persoonlijke bagage
Je loopt de Hike in twee groepjes. Hier moet je het volgende voor meenemen:
2 rugtassen/ploegtassen voor alle spullen.
2 kompassen
2 kaarthoekmeters
2 mobiele telefoons (volle accu): voor de oudere en jongere loopgroep. Zorg ook
dat je de nummers van de telefoons weet.
Schaar, plakband, pen,papier en kleurpotloden.
Het boek Hiken of een document van waarin de routetechnieken in zijn uitgelegd.
Je kan ook het zakboekje-app gebruiken
Voldoende drinken en een lunchpakket
Goede loopschoenen en kleding die op het weet zijn afgestemd
Kaart hoezen (mocht het slecht weer worden)

Verboden:
Er mag een hele hoop op de RSW maar het volgende mag niet.
Levende dieren zijn NIET toegestaan!
Geluidsdragers en boxjes mogen mee maar absoluut geen overlast geven.
Mobiele telefoons zijn allen met de hike toegestaan. Fotos mogen alleen gemaakt
worden met toestemming van je SKL.

10

RSW – ABC
In het RSW – ABC vind je op alfabetische volgorde meer informatie terug over specifieke
onderwerpen. Lees er dus niet overheen, maar gebruik het in je voordeel.

Aankomst
Vrijdag mag je om 17:00 het terrein op. Dit zal gaan onder de leiding van de werkstam.
Volg hun aanwijzingen dus goed op. Dit voorkomt vertraging. Eenmaal op het
kampterrein meld jij je eerst bij de SKL‟s. Als je hele ploeg compleet is, kan jij je met je
ploeg gaan aanmelden bij het aanmeldloket. Deze is te vinden in de buurt van de SKL
tent. Voor deze avond krijg je geen eten van de organisatie! We gaan ervanuit dat je
thuis hebt gegeten of broodpakket mee hebt genomen.

Ereraad
Aan het einde van elke avond is er een ereraad. Een ereraad is een bijeenkomst waar
informatie gedeeld wordt. Van elke deelnemende ploeg moeten er twee leden
aanwezig zijn bij de ereraad. Dit zijn meestal de PL en de APL van een ploeg. Alle
vragen die je hebt kunnen tijdens de ereraad gesteld worden. Je SKL (zie
subkampleiding) vertelt je waar de ereraad plaats zal vinden.

Foerageren
Op de RSW krijg je op een aantal moment eten/drinken, maar moet je ook veel zelf
meenemen. Het foerageteam zorgt voor brood en melk bij de broodmaaltijden. Beleg
en thee o.i.d. moeten jullie zelf meebrengen. Het foerageteam zorgt ook voor iets
lekkers op vrijdagavond en zaterdagavond; ook regelen zij de limonade en een
extraatje tijdens de hike. Het avondeten op zaterdagavond neem je zelf mee (met
uitzondering van het vlees). Zie hiervoor „Koken zaterdagavond‟ in het RSW-ABC.

HIKE
De hike is dit jaar een oriëntatietocht. Jullie gaan op twee niveaus een tocht lopen die
je helemaal zelf kunt bepalen. Het komt in deze tocht aan op heel goed kaartlezen,
maar ook op slimheid, inventiviteit en goede keuzes maken.
Kortom: een verrassende tocht waar je veel eigen beslissingen zult moeten nemen.
Lees hieronder hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Twee groepen
Je patrouille/ronde/ploeg wordt verdeeld in twee gelijke groepen, een jongste groep
en een oudste groep. Iedere groep loopt een eigen hike en kan daarmee 112.5 punten
verdienen. Samen ben je dus 225 punten waard!
Keuzes maken
Iedere groep krijgt een eigen stafkaart. De oudere groep een normale kaart, de jongste
groep een wat makkelijkere kaart. Op die kaart staan verschillende posten. Er zijn:
10 basisposten
5 bonusposten
1 extra bonuspost
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RSW – ABC [vervolg]
Je krijgt van ons te horen naar welke basispost je als eerste moet lopen, daarna ben je
helemaal vrij om zelf te bepalen welke posten je gaat doen en in welke volgorde.
Je kunt bijvoorbeeld besluiten om alleen de 10 basisposten te gaan lopen. Je hebt dan
al 30 punten verdiend.
Je kunt het jezelf ook wat moeilijker maken door op een basispost te kiezen voor het
lopen van een bepaalde hike-techniek naar een bonuspost waar je dan ook extra
punten voor krijgt. Maar: dat kost je natuurlijk ook tijd……
Op sommige basisposten is een alternatieve opdracht te doen die punten oplevert.
Je kunt ook nog kiezen om de extra bonuspost op te zoeken, dat levert weer wat meer
punten op.
Op de kaart kun je aan de symbolen zien wat voor soort post het is:
Een basispost
Een basispost met route naar een bonuspost
Een basispost met een alternatieve opdracht
Extra-bonuspost (soms moet je die zelf intekenen)
Iedere groep krijgt een postenkaart mee. Bij iedere post hangt een bordje met een
sjabloon dat je moet overtrekken op je postenkaart. Je kunt daarmee laten zien dat je
de bewuste post ook werkelijk hebt bezocht.
Eindopdracht
Als je terug komt in je kamp ga je met je eigen loopgroepje een eindopdracht maken
die te maken heeft met de gelopen tocht. De eindopdracht is geen traditioneel hikeverslag.
Tijd
Je krijgt voor de hike – inclusief het maken van je eindopdracht – 6 uur de tijd. Tijdens de
looptocht moet je dus de tijd goed in de gaten houden bij het nemen van je
beslissingen. “Heb ik nog tijd om een bonuspost te doen of kan ik beter de laatste
posten laten zitten en naar het kamp teruglopen……”
Uitleg
Op de vrijdagavond van de RSW - tijdens de kampopbouw - komt iemand van het
hike-team naar je subkamp om jullie daar nog een extra uitleg te geven over deze
tocht. Daar heb je dus nog alle gelegenheid om vragen te stellen als je dingen nog niet
helemaal begrijpt.
Dus:
De hike is een zwerftocht door de mooie bossen van Lunteren waarbij het vooral
aankomt op:
Goed kunnen kaartlezen, zowel de oudere als de jongere groep.
Zelf beslissingen nemen onderweg en nadenken over de consequenties van wat
je beslist.
Geen hikeverslag, wel een alternatieve eindopdracht.
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RSW – ABC (vervolg)
Thuis
Thuis kun je het volgende voorbereiden:
Vooraf oefenen met kaartlezen met schaal van 1 : 25000
Oefen
ook
route-technieken
zoals
kruispuntroute,
doorsteek, gradenroute, etc.
Geen hikeverslag & geen omslag voorbereiden

Tip:
Installeer de app „Zakboekje‟ van Scouting
Nederland op je telefoon. Via de app kun je ook
een PDF-bestand naar je telefoon downloaden
zodat je de informatie ook hebt als je niet online
bent

Jury en Puntentelling
Tijdens de RSW kun je 1000 punten verdienen met verschillende onderdelen. Op
verschillende tijdstippen tijdens het weekend komen er juryleden langs om punten te
geven. De juryleden kun je altijd herkennen aan een speciale gele jurypet. Alleen de
mensen met zo‟n pet zijn bezig met jureren, alle anderen (met name de
subkampleiding), zijn dus geen jury.
Alle technieken en vaardigheden die je op de RSW nodig zult hebben, staan in de
boekwerken van Scouting Nederland (zoals het Werkboek Scouts, Pionieren en
Expeditie in Nederland). Wij gebruiken ook de naamgeving uit die boeken.
Tip: Neem de boeken mee! Je mag ze altijd gebruiken (tenzij van te voren iets anders
wordt gezegd).
Voor de grote onderdelen vind je hieronder een gedetailleerde puntenverdeling.

Onderdeel
Hike
Kampopbouw
Koken
Nachtinspectie
Postenspel
Themapresentatie
Thuisopdracht
Uniforminspectie
Totaal aantal punten

Maximaal aantal punten
225
200
200
30
150
125
50
20
1000
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RSW – ABC (vervolg)
Hike – 225

Kampopbouw – 200

60 punten – basisposten
85 punten – bonusposten
30 punten – extra posten
20 punten – alternatieve postopdrachten
30 punten – eindopdracht

60 punten – inrichting, themaverwerking en
algemene indruk van je kampterrein
60 punten – techniek en originaliteit keuken &
kribvuur
30 punten – techniek en netheid van je tent
30 punten – netheid en veiligheid in je kamp
20 punten – samenwerking (let op: hiervoor komt
de jury vrijdagavond al langs!)

Koken– 200

Themapresentatie– 125

50 punten – aankleding en presentatie.
65 punten – samenstelling, smaak en
recept
30 punten – hygiëne en veiligheid
55 punten – taakverdeling, samenwerking
en opruimen

50 punten – specialiteteiten en voldoet het aan
de eisen?
40 punten – aankomst op de planeet en
kennismaken.
35 punten – algemene indruk en themakleding

Kampement
Als ploeg heb je natuurlijk ook een plek nodig waar je kunt uitrusten, je eten bereiden en
vooral waar je eventueel kunt schuilen voor gevaar en de weersomstandigheden. In je
kamp moet in ieder geval aanwezig zijn:
Tent(en)
Een overdekte verblijfplek om te eten en te ontspannen.
Onder de overkapping een gepionierde keukentafel met een zit mogelijkheid. Je
mag een tafelblad of een rolblad gebruiken.
Een krib- of tafelvuur waarop je een maaltijd kan bereiden.
Een veilige hakplaats.
Een veilige plaats waar jij je gasstel/benzinebrander kunt neerzetten. Tijdens het
koken moet je deze daar dan ook gebruiken.
Een slimme voorziening voor het opbergen van keukengerei.
Een bergplaats voor (gescheiden) afval.
Thema-verwerking: we willen graag zien welk specialistenteam hier zijn kamp
heeft opgezet. Maak daarvoor in ieder geval een vlag of ander markeringsteken
dat je gebruikt wanneer je voet op de nieuwe planeet zet. Denk hierbij aan de
vlag die door de Amerikanen op de maan werd gezet, maar je mag ook iets
anders bedenken om jullie eerste voet op de planeet te markeren.
Kijk voor alle correcte technieken op de volgende plekken:
Zakboekje Scouts
Werkboek Scouts, Scouting Nederland
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RSW – ABC (vervolg)
Op Kamp, Scouting Nederland
Ideeënboek Pionieren
Let op de volgende regels die gelden op het kampterrein:
Gebruik maken van bomen op het terrein mag niet. Ook niet voor het vastmaken
van scheerlijnen.
Je keukentafel moet stevig, hoog en veilig zijn.
Je mag je kampement niet afrasteren of omheinen.
Je mag niet graven op het kampterrein. Alleen voor het stevig plaatsen van een
pionierpaal mag je een grondboor gebruiken.

Klachten
Als je het gevoel hebt dat jullie niet eerlijk zijn beoordeeld, dan mag je altijd bij de jury of
je SKL langskomen. Je moet er dan ook vooraf wel aan denken dat de jury vaak op erg
veel dingen let. Dus bijvoorbeeld eten dat is aangebrand, maar verder heel goed is
bereid, kan nog meer punten op leveren dan je misschien had verwacht. Terwijl heel
lekker eten dat niet in het thema past en dat door één persoon is klaargemaakt terwijl
de rest zat te niksen, soms minder gewaardeerd wordt dan je zou denken. Als je
klachten hebt, laat het dan direct weten tijdens het weekend. Dan kunnen we samen
naar een oplossing zoeken. Na de uitslag kunnen we niks meer aan de puntentelling
veranderen.

Koken – Zaterdagavond
Op zaterdagavond koken jullie met je ploeg, met behulp van de zelf meegebrachte
ingrediënten, een maaltijd. Natuurlijk verwerk je het thema van de RSW in deze maaltijd.
Je bereidt de maaltijd op een houtvuur. Het kan zijn dat het te droog weer is om op
houtvuur te mogen koken. Als dit zo is, krijg je dit tijdens de RSW te horen. In dat geval
bereid je je eten op je eigen kooktoestel. De maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht en
een toetje. Dit maken jullie uiteraard helemaal zelf. Let hierbij wel op de volgende
punten:
Hoofdgerecht
De ingrediënten voor het hoofdgerecht neem je per ploeg zelf mee, behalve het vlees.
Het foerageteam van de RSW vult de door jullie meegebrachte ingrediënten namelijk
aan met gehakt (dit i.v.m. hygiëne en voedselveiligheid). De jury let bij het beoordelen
uiteraard op smaak en gaarheid, maar ze letten zeker ook op originaliteit. Dus zorg voor
een verrassende maaltijd in stijl van het thema!
Toetje
Ook in het toetje kun je helemaal je eigen creativiteit kwijt. Je krijgt daarvoor geen
ingrediënten van ons en je mag volledig je eigen creatie maken, uiteraard wel in
thema. Je moet alles op het kampterrein zelf klaarmaken.
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RSW – ABC (vervolg)
Recept
Maak van tevoren thuis een recept, waarin je de gebruikte ingrediënten vermeldt. Deze
overhandig je aan de jury.
Diëten / Allergieën
Het foerageteam kan zorgen voor vervangende producten voor vegetariërs, en
lactosevrije en glutenvrije diëten. In andere gevallen zorgt het betreffende jeugdlid voor
vervangende producten. Leiding kan in dat geval contact opnemen met
scouts@nederveluwe.nl. Er kan dan een deel van de inschrijfkosten worden
geretourneerd.
Aandachtspunten:
Lever een recept in van je hoofdgerecht en toetje bij de jury. Dit doe je op 1 of 2
A4tjes. Het recept bevat alle ingrediënten en de bereidingswijze van de
gerechten. Zet op het recept ook de naam van je groep.
Maak het hoofdgerecht en toetje volgens jullie eigen recept dat past bij jullie
themaverhaal.
De ingrediënten die je koopt moeten genoeg zijn voor je hele groepje.
Er komen minimaal 2 gasten (juryleden) een hapje proeven, want de maaltijd
wordt natuurlijk beoordeeld.
En wat helemaal leuk is, is als je het thematisch aankleedt (bonuspunten).

LSW – Deelname
De twee hoogst geëindigde ploegen op deze RSW mogen onze regio gaan
vertegenwoordigen op de Landelijke Scouting Wedstrijden. Tijdens deze wedstrijden,
die in het Pinksterweekend op het Scouting Buitencentrum Buitenzorg in Baarn
plaatsvinden, gaan deze 2 ploegen tegen ruim 100 andere winnaars strijden. Dit zijn
winnaars van de RSW‟s in andere regio‟s. Voor deze ploegen geldt dat de helft van het
deelnamegeld aan de LSW door de regio wordt betaald. De overige kosten zijn voor
rekening van de deelnemende groepen. Let op: er mogen maximaal 7 scouts in een
ploeg naar de LSW gaan.

Let op: bij een gelijke stand van de nummers 2, tellen we voor deze twee ploegen de
punten van de onderdelen kampopbouw, hike en koken bij elkaar op. De ploeg met
de hoogste totaalscore op deze 3 onderdelen gaat naar de LSW. In de einduitslag van
de RSW blijft het wel een gedeelde tweede plek.
De andere ploeg (met het laagste aantal punten op deze 3 onderdelen) kunnen we als
reserveploeg aanmelden bij de LSW. Dit betekent dat je op een reservelijst komt en als
er een ploeg uitvalt of er genoeg plek is, jouw ploeg toch naar de LSW mag. Als je als
reserve ploeg naar de LSW mag, dan zul je zelf het gehele deelnamegeld aan de LSW
moeten betalen.

Onverwachte opdracht
Dit jaar is er geen onverwachte opdracht. De punten zijn doorgeschoven naar de
hikeopdracht.
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Postenspel
Het postenspel op zondag is dé kans om te laten zien dat jullie als ploeg de beste zijn.
Zoals elk jaar zijn er weer ontzettend veel punten met het postenspel te verdienen die
het verschil kunnen maken. De puntentelling verloopt in de vorm van een
“laddercompetitie”. Daarbij neem je het telkens op tegen een andere groep. De
volledige uitleg krijg je tijdens de ereraad op de zaterdagavond.

SKL (SubKampLeiding)
Alle deelnemende ploegen aan de RSW worden verdeeld over vier subkampen. Ieder
subkamp heeft een eigen kleur en subkampleid(st)er, bij wie je met vragen en/of
problemen terecht kunt. De subkampleiding is nooit jury; integendeel! Zij zijn er speciaal
voor jullie om je te helpen met het vinden van een oplossing bij een probleem. De
subkampleiding heeft een draaiboek met het hele programma van het weekend en
weet dus precies wat er wanneer gebeurt. Bij de aankomst op het kampterrein krijg je te
horen bij welke SKL je met je groep bent ingedeeld.

Wees lief voor je subkampleiding, geef ze af en toe een snoepje en
misschien krijg je er wel een handtekening voor terug.
Spaar ze allemaal!
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Themapresentatie
Tijdens de themapresentatie stel je je crew voor van je ruimtevaartuig. Bedenk goed,
welke specialiteiten neem jij mee naar de nieuwe planeet? Want zeg nou zelf heb je
echt wat aan die putjesschepper op zee of kan je beter een kok mee nemen?Let erop
dat er geen zwaartekracht is op de nieuwe planeet.
De eisen:
Thema presentatie duurt minimaal 3 en maximaal 7 minuten.
Ieder ploeglid heeft een zichtbare en duidelijke rol in de presentatie.
De verschillende specialisten zijn herkenbaar aan hun kleding.
Laat zien hoe jij de eerste stappen op de nieuwe planeet denkt te gaan zetten,
het is immers een gedenkwaardig moment. Gebruik daarbij ook je marker die je
hebt gemaakt voor je kampje.
De eerste stappen begeleid je zelf door het maken van passende muziek
(afspelen op elektronische apparatuur is hierbij niet toegestaan.
Je ontmoet op de planeet de bewoners (de juryleden). Laat zien hoe je ze
benadert en jezelf voorstelt.

Thuisopdracht
Maak een ruimtevaartuig op schaal, zeg maar een kleine versie (schaalmodel) van je
ruimtevaartuig. Je kunt dit ruimtevaartuig niet gebruiken bij je themapresentatie. Het
moet aan de volgende eisen voldoen:
Het ruimtevaartuig moet tussen de 40 en 50 cm hoog zijn en tussen de 25 en
35 cm breed en diep zijn
Er moet een haakje aan het ruimtevaartuig zitten waaraan we hem kunnen
ophangen
Het ruimtevaartuig moet tussen de 0,5 kilo en 1 kilo zijn
Het moet zeer duidelijk zijn van wie de opdracht is. De jury moet dit niet
hoeven raden.
Het ruimtevaartuig moet minimaal 3 kleuren bevatten waarvan maximaal 1
primaire kleur (geel, blauw of rood).

Uniforminspectie
Na de opening op de zaterdagmorgen is er een uniform inspectie. Dit uniform houd je
aan tijdens de hike. Onder een volledig uniform verstaan wij het volgende:
Blauwe (spijker)broek
Scoutfit beige (landscouts) / blauw (waterscouts) of Scouting Nederland T-shirt/
Sweater. Dit dient dan wel bij elk jeugdlid hetzelfde te zijn.
Groepsdas en dasring
Baret en/of hoed zijn niet verplicht, echter wel bij elk ploeglid gelijk.
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Speciale trui, sokken of riem worden niet beoordeeld. Uniform betekent ook “gelijk”.
Zorg er dus voor dat alles bij de hele ploeg gelijk is. Als je hieraan denkt moet het geen
probleem zijn om het maximum van 20 punten te halen.

Vertrek en sluiting
De sluitingsceremonie start zondagmiddag om ongeveer 14.30 uur. De RSW is bijna
afgelopen en de grootste vraag is nu wie de beste van de regio is. Met andere
woorden: wie heeft deze editie van de RSW gewonnen en mag de eer
vertegenwoordigen tijdens de LSW in Baarn? Bij de sluiting mogen je familie, vrienden en
vriendinnen natuurlijk komen kijken. Het wordt zeker weer spannend. Na de sluiting kun
je verder gaan met afbreken en opruimen. Als je helemaal klaar bent met afbreken en
inpakken meld je je af bij de subkampleiding. Hierbij controleer je samen met hen je
kampterrein en neem je je eigen afval en as/plaggen mee naar huis.

Zaterdagavond - programma
Zaterdagavond is het even ontspannen. Deze avond telt niet mee voor de eindjurering
van het hele weekend. Het is gewoon een keigezellige avond. Wil je chillen en uitrusten,
dan kan dat, maar heb je nog energie over? Doe dan mee aan het leuke
avondprogramma. Kortom, een leuke, ontspannen en gezellige avond!

Zondagochtend – aandacht
De aandacht op zondagmorgen staat open voor iedereen en is niet verplicht. Zondag
is voor veel mensen een dag om even stil te staan bij de schepping. We denken na
over de zin van het leven en danken voor alles wat we hebben. Heb je gewoon
interesse en wil je het ook eens meemaken? Dan mag je ook komen.

©Martijn Steenbergen
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INFORMATIE LEIDING EN OUDERS
Kamplocatie
De RSW is dit jaar weer op het jeugdkampeerterrein, Boslaan 95, 6741 KE Lunteren.
Parkeren van auto‟s is alleen toegestaan aan de Boslaan.

Route beschrijving
De Hessenweg is afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van de Boslaan.
Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt voor het halen en brengen van
deelnemers om opstoppingen en ergernissen te voorkomen. Aankomend verkeer komt
via de Boslaan vanuit richting Lunteren. Vertrekkend verkeer gaat via de Hessenweg in
zuidelijke richting (zie ook onderstaand kaartje).
Per groep mag alleen de auto die een aanhanger komt brengen het terrein op en die
moet na het afzetten van de aanhanger ook direct weer het terrein verlaten.
Materialen in busjes komen brengen is dus helemaal niet handig. De overige auto‟s
moeten op de Boslaan blijven staan of direct doorrijden na het afzetten van de
deelnemers. Volg hierbij altijd de aanwijzingen van de werkstam!
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Noodnummers
Tijdens het kamp zijn er in geval van nood twee nummers beschikbaar.
Jeroen Hiddink:
Menno van Holland:

06 - 29 345 759
06 - 44 951 981

Inschrijving
Er kunnen maximaal 24 ploegen meedoen aan de RSW. Per scoutinggroep mag per
speltak 1 ploeg aan de RSW meedoen. Een ploeg bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8
scouts. Je kunt per speltak wel één extra ploeg opgeven, deze komt op de wachtlijst te
staan. Na de sluiting van de definitieve inschrijving wordt gekeken of er nog plek is voor
deze ploegen.
De definitieve inschrijving vindt plaats via een inschrijfformulier op SOL. Er is dit jaar geen
voorinschrijving. Na het inschrijven van een ploeg zal er per ploeglid een individuele
inschrijving vereist zijn.
Het inschrijfformulier voor de inschrijving is bereikbaar via deze link:
http://bit.ly/2r7b2dC
In onderstaande tabel staan de data van de inschrijvingstermijnen van de definitieve
inschrijving. Geef je bijtijds op, want inschrijven na deze datum (17 maart 2017) is helaas
niet mogelijk! Dit is in het belang van onze organisatie en jouw scouts.
Definitieve inschrijving
Uitsluitsel wachtlijst

Datum
opent
sluit

01-februari 2018
17-maart 2018
24-maart 2018

Bij ziekte of uitvallen van een scout is vervanging altijd mogelijk. Na de inschrijving van
deelnemers ontvang je een bevestiging. Heb je geen bevestiging ontvangen? Neem
dan contact op via scouts@nederveluwe.nl.
Let op: Bij alle correspondentie rondom de aanmelding graag altijd de naam van je
scoutinggroep (evt. in combinatie met de speltaknaam) gebruiken, niet de
themanaam van het deelnemende groepje.

Tip:
Neem binnen het leidingteam het document „Checklist - Scouts
to RSW‟ even door om er zeker van te zijn dat er niks vergeten
wordt. Dit document vind je na 1 februari in je mailbox.
Geen mail gehad? Check je mailadres die in SOL staat en vraag
het document als nog aan via scouts@nederveluwe.nl
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Leeftijdsgrenzen
Al jaren hanteren wij bij de regiowedstrijden de officiële landelijke leeftijdgrenzen voor
deelnemers: deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15
jaar, en niet jonger zijn dan 11 jaar. In een ploeg van vijf personen mogen maximaal
twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes, zeven of acht personen geldt dat hooguit
drie leden 15 jaar mogen zijn. Ploegen die een of meer leden hebben die te oud zijn of
een onevenwichtige leeftijdsverdeling kennen, kunnen van deelname aan de RSW/LSW
worden uitgesloten.
Let op: op de LSW mogen de groepen uit maximaal 7 scouts bestaan. Heb je dus een
groep van 8 en zit je in de top 2 van de RSW, dan moet je iemand van je ploeg laten
afvallen. Houd hier rekening mee bij het opgeven om teleurstelling te voorkomen.

Financiën
Dit jaar vragen we een inschrijfgeld van €8,00 per persoon. De deelnamekosten worden
via SOL automatisch geïncasseerd.

Jury en hike-ondersteuning gezocht
Tijdens de RSW worden er voor verschillende onderdelen punten gegeven. Je krijgt als
jurylid een kijkje in de keuken, soms letterlijk ;-). Een leuke manier om eens te kijken wat
er gebeurt op een RSW.
Let op: per ploeg die deelneemt aan de RSW, verwachten we minimaal 1 jurylid voor
jureren op vrijdag, zaterdag en/of zondag. Het gaat om de onderdelen:
Onderdeel
Kampopbouw vrijdag
Kampopbouw zaterdag
Koken
Themapresentatie
Nachtinspectie

Tijdstip
Aantal personen
Vrijdag
17.30 – 20:30
4
Zaterdag 09.45 – 16.00
6
Zaterdag 16.45 – 22.00
10-12
Zondag
9.30 – 12.30
10-12
Vrijdag en/of zaterdagavond 4 per avond
23.00 – 01-00
Ook voor de hike zijn we op zoek naar medewerkers : mensen die willen helpen bij de
startpost, als postbemanning op posten onderweg en als fietser. De hike is op zaterdag,
van 08.45 tot 17.00 uur. Na afloop kun je met de staf mee-eten op het RSW terrein.
Heb je zin om mee te helpen? Stuur dan een e-mail naar scouts@nederveluwe.nl. Wil je
bij het aanmelden je 06-nummer en je groep vermelden zodat we je kunnen indelen bij
het juiste subkamp en je kunnen bereiken mocht er iets zijn? Je jureert nooit je eigen
groep. Als je meer informatie wil over wat het jureren precies inhoudt, neem dan
contact op met Kim Hiddink: kim.hiddink@gmail.com of 06-29 334 534.
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De hike is op zaterdag, van 08.30 tot 17.00 uur. Na afloop kun je met de staf mee-eten
op het RSW terrein.
Stuur een mailtje met je voorkeur als je wilt helpen naar scouts@nederveluwe.nl
Wil je bij het aanmelden je 06-nummer en je groep vermelden?

Postenspel
Leiding, let op! Per ploeg die deelneemt aan de RSW, verzorgt de leiding van deze
ploeg een post tijdens het postenspel op zondagochtend van 11.30 tot 13.00 uur. Je
kunt vanaf 10.00 je post opbouwen. Om 11.00 uur leggen wij het spel uit aan de
aanwezige leiding, zorg dus dat je op tijd bent. Je hebt 1 post per opgegeven groep.
Op de scoutsraad van 7 maart 2018 (bij de Langenberggroep te Ede) worden de
posten bekend gemaakt en mag je een post uitzoeken. Zorg er dus voor dat er iemand
is. Groepen die niet op deze raad aanwezig zijn, krijgen een post toebedeeld.

Vertrek op zondag
Op zondag mag iedereen vanaf 14.00 uur het terrein op lopen. Kom je met de auto,
volg dan de parkeerinstructies van de werkstam. Als ouders, leiding, familie of vrienden
is het natuurlijk leuk om te kijken hoe het kampje eruit zag en wat de scouts hebben
gedaan op het weekend. De kampjes mogen na toestemming van de SKL afgebroken
worden. Om ca. 14.30 uur vindt de sluiting plaats op het centrale terrein. Aansluitend is
de prijsuitreiking. Na de sluiting kan iedereen het ploegkampje verder afbreken en
opruimen. Nadat je alles hebt opgeruimd, kunnen jullie naar huis en nagenieten van het
weekend.

©Martijn Steenbergen
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Anne Bleeker, Anne Marie Janssen, Anne Schouten, Bas Voskuijlen, Bob
van den Ham, Carlijn Kollen, Danielle Peters, Dirk Jan Klok, Erik Jan Kollen,
Erwin Kerk, Esther Krens, Harro Tates, Jan Pasman, Jeroen Hiddink,
Jojanneke van leeuwen de Koning, Juliette Ampt, Kees Bouw, Kees Jan
Westra, Kim Hiddink, Lisa Zwanink, Luuk Rijken, Maarten Odie, Martijn
Steenbergen, Martin Florijn, Maureen Heitmeijer - van Elk, Menno van
Holland, Miranda van Kampen, Niels Brouwer, Peter Krechting, Plien Nooij,
Rens van der Linde, Rob Roelofs, Stephanie Moesbergen, Tim Ponsteen,
Tom van den Ham, Thom Meter, Veronique Gommers en Wilrik Sinia.

Ook bedanken we alle anderen die op de een
of andere manier hulp hebben geboden op
de RSW.
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