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1 Voorwoord 

Beste Scouts, 

Jullie hebben je opgegeven voor de Regionale Scouting Wedstrijden 2019. Samen met een groot 

aantal andere patrouilles uit de Regio gaan jullie in het weekend van 5 t/m 7 april 2019 de strijd aan 

om te kijken welke patrouille zich de beste van de Regio mag noemen. De winnaar mag onze Regio 

vertegenwoordigen tijdens de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW) die met Pinksteren in Baarn 

worden gehouden. 

 

Natuurlijk moet je je wel goed voorbereiden. Dat begint met het doorlezen van dit informatieboekje en 

het uitvoeren van de opdrachten die erin staan. 

 

Voor meer informatie over de Regio kun je kijken op: http://www.zuidoost-brabant.nl/ 

en voor informatie over de LSW ga je naar: http:/lsw.scouting.nl/ 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen middels. 

E-mail: scoutsoost@zuidoost-brabant.nl 

 

Tijdens de RSW zelf kun je in noodgevallen het best de eigen staf bellen. Wij wensen jullie veel 

succes en plezier met de voorbereidingen! 

 

Organisatie  Scouts: Twan, Michel, Leon en Alex 
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2 Thema 

Er draait een nieuwe film in de stad deze week, het is een 

4D-film ‘Steam train and Indianpunk’ die zich afspeelt in het 

Wilde Westen van Amerika in de 19e eeuw. Een ploeg scouts 

spreken na de opkomst af dat ze daar naartoe gaan. Basje, 

de jongste scout uit de ploeg, is nog te jong om mee te 

mogen naar deze 12+ film. 

 

De bioscoop is helemaal in thema en ziet er uit als een oude 

stoomtrein uit het Wilde Westen. Als de ploeg klaar zit voor 

de film, komt Basje alsnog enthousiast binnen. Het is hem 

met een smoesje toch gelukt om naar de film te mogen. De 

film begint, voor de scouts lijkt het alsof de trein vertrekt vanaf station Amsterdam CS, vervolgens 

gaan ze met trein en al op de boot en maken de lange overtocht naar Amerika met de bijbehorende 

4D technieken: van schudden in de trein naar schommelen over de golven van een storm. De boot 

komt vervolgens aan in New York, niet het huidige, maar het New York uit de 19e eeuw. Vanaf daar 

rijdt de trein verder Amerika in, totdat de trein abrupt tot stilstand komt. Het blijkt dat ze worden 

overvallen door de Hemani-stam, een oorspronkelijke stam uit Amerika door wiens grondgebied ze 

rijden. De ploeg wordt gevangen genomen en ze komen terecht in een met palen en technische 

snufjes gemaakte kooi. De Hemani-stam blijkt een bijzondere steampunkstam te zijn waarbij ze in hun 

kleding en uitrusting gebruik maken van technische materialen. 

 

‘s Nachts proberen de scouts te ontsnappen uit de kooi. Dit lukt door de technische kennis van Paul. 

Tijdens hun vlucht worden ze ontdekt. Het lukt bijna alle scouts op tijd weg te komen. Alleen Basje is 

niet snel genoeg en wordt opnieuw door de stam vastgehouden. 

 

De scouts hebben geleerd dat ze als ploeg altijd bij elkaar moeten blijven, dus zo kunnen ze niet naar 

huis. Ze maken een plan. Ze gaan eerst op zoek naar de trein en kijken of ze daar versterking kunnen 

vinden om Basje te bevrijden. 

 

Als ze de trein niet meer terug kunnen vinden, komen ze een stel cowboys tegen. De cowboys blijken 

ook op zoek naar de Hemani-stam, omdat die stam hen de goudkaart afhandig heeft gemaakt. Ze 

besluiten hun krachten te bundelen en de stam te gaan zoeken om Basje weer te bevrijden. 

 

Ondertussen heeft Basje het toch niet zo slecht bij de Hemani-stam als van tevoren gedacht. Hij raakt 

met ze in gesprek en leert veel over de gebruiken en gewoontes van de stam. Ook komt hij er achter 

dat er een strijd is ontstaan met de cowboys door verschillende belangen en wederzijds onbegrip.  

Spelbrochure regionale Scoutingwedstrijden 2019: ‘Steam train and Indianpunk 4D’ Omdat Basje 

beter begrijpt wat de motivatie is van de cowboys, kan hij de stam daarmee helpen en 

dwingt hij het respect af van de stam. 

 

Als de Scouts en de cowboys in de buurt komen van de stam om Basje te bevrijden, heeft Basje al 

samen met de stam een plan bedacht om de cowboys in de val te lokken en op een vreedzame 

manier de cowboys onschadelijk te maken. De rest van de ploeg is blij dat ze van de cowboys af zijn 

en zijn erg onder de indruk van de ontwikkeling die Basje heeft doorgemaakt en de vaardigheden die 

hij bij de Hemani-stam heeft geleerd. Als Basje vervolgens een plan bedenkt om weer thuis te komen, 

volgt de ploeg zonder twijfel zijn ideeën. Na een zoektocht met de nodige hindernissen, komt de ploeg 

via een tunnel onverwacht weer bij de uitgang van de bioscoop uit. Als hij bij terugkomst door zijn 

moeder met ´Basje´ wordt aangesproken, maakt hij duidelijk dat hij geen ´Basje´ meer is, maar door 

dit avontuur een nieuwe Bas geworden is. 
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3 Programma 

 

3.1 Vrijdag 

V.a. 18:00  aankomst en inschrijving, met staflid bij de kampstaftent    

Per patrouille totem en twee foeragebakken inleveren  

19:00 uur OPENING R.S.W. 

  opzetten van de tent  

  creatieve doe- opdracht 

  kampvuur en/of avondspel (PL/ APL- raad)  

23:00 uur bedtijd 

 

3.2 Zaterdag 

07:30 uur opstaan, wassen, thee halen (bij kampstaf), ontbijten en opruimen  

08:30 uur opbouwen van de keuken (pionieren) 

11:00 uur eindbeoordeling keuken  

  broodmaaltijd (evt. met begeleider) 

11:30 uur opruimen keuken en tent, voorbereiden tocht  

11:45 uur verzamelen en uitleg tocht 

12:00 uur vertrek naar de posten met staflid; (logboek/tochtverslag goed bijhouden) 

16:00 uur einde tocht; posten sluiten (zo snel mogelijk terug naar kampterrein en met complete 

patrouille afmelden bij kampstaf) 

16:30 uur foerageren en koken warme maaltijd én beginnen met tochtverslag 

  eten met één staflid 

  afwassen, keuken en tent opruimen (ondertussen tochtverslag afmaken)  

19:00 uur tochtverslag inleveren (compleet) 

  verzamelen en uitleg en start themaspel (evt. in themakleding)  

21:30 uur kampvuur en/of avondspel evt. in themakleding 

23:00 uur bedtijd (PL / APL– raad) 

 

3.3 Zondag 

7:30 uur opstaan, wassen, thee zelf zetten, ontbijt en opruimen (theezakje en suiker halen bij 

kampstaf) 

8:00 uur  STAF: opbouwen posten Sport & Spel 

8:45 uur verzamelen in sportkleding: Uitleg Sport & Spel  

9:00 uur begin Sport & Spel 

11:30 uur einde Sport & Spel 

11:45 uur afbraak en opruimen keuken en tent, materiaal bij elkaar zetten,  

afmelden bij de kampstaf voor eindbeoordeling! 

12:30 uur  afvoer materiaal en persoonlijke bagage naar auto’s (mag met staf)  

LET OP!: HET UNIFORM NIET INPAKKEN 

13:00 uur  uitwisseling TOTEMS, bekendmaking eindresultaat  

SLUITING R.S.W. ( IN COMPLEET UNFORM ) 

14:00 uur  vertrek huiswaarts en weer tot volgend jaar 
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4 Wedstrijd 

Behalve een leuk kamp is de RSW ook een wedstrijd. Jij en je patrouille kunnen tijdens dit weekend 

laten zien hoe goed jullie zijn in alles wat met Scouting te mak- en heeft. Jullie gaan de strijd aan met 

zo´n 20 tot 30 andere patrouilles uit de Regio. Hierbij gaat het niet alleen om jullie kennis en 

vaardigheden van Scoutingtechnieken, creativiteit en sportiviteit, maar vooral om jullie samenwerking 

en teamgeest. De winnaar van de RSW mag onze regio vertegenwoordigen op de Landelijke Scouting 

Wedstrijden. 

 

Om tot een zo eerlijk mogelijke beoordeling te komen, worden 

diverse onderdelen beoordeeld. Deze onderdelen zijn verdeeld over 

vier blokken. Deze blokken worden op de volgende pagina´s verder 

toegelicht. Elk blok bestaat uit meerdere onderdelen. Voor elk van 

deze onderdelen kun je punten verdienen. 

 

Blok A: Kamperen  

Blok B: Creatief  

Blok C: Tocht 

Blok D: Sport en Spel 

 

Jurering 

We vinden het belangrijk dat de wedstrijd zo eerlijk mogelijk verloopt. Daarom hanteren we de 

volgende regels bij het beoordelen: 

• Juryleden zijn herkenbaar aan de blauwe Regiodas. 

• De beoordelingen worden gedaan door 3 stafleden uit verschillende scoutinggroepen. 

• De beoordelingen worden niet bekend gemaakt aan de deelnemers. 

• Beoordelingsformulieren worden direct na de beoordeling ingeleverd bij de kampstaf en 

gaan naar de rekenkamer. 

• Juryleden mogen patrouilles niet helpen of advies geven. 

 

Spek & Bonen patrouille 

Op het moment dat een patrouille nog niet alle technieken voldoende beheerst om zelfstandig aan de 

RSW deel te nemen, kunnen zij meedoen voor Spek & Bonen. Dit moet bij inschrijving wel heel 

duidelijk doorgegeven worden door de eigen staf. Als een patrouille mee doet voor Spek & Bonen, is 

er in principe altijd 1 (vooraf afgespro- ken) eigen staflid beschikbaar om de patrouille op weg te 

helpen. Op het moment dat de patrouille er niet zelfstandig uit komt bij een bepaald onderdeel, vraagt 

de PL of APL via de kampstaf de hulp van hun begeleidend staflid. Deze draagt wel altijd een blauwe 

Regiodas om zich te onderscheiden. Dit staflid begeleidt en motiveert de patrouille zo, dat ze weer 

verder kunnen. Het is de bedoeling dat de deelnemers er wat van leren. Op deze manier bieden we 

iedereen de kans om deel te nemen aan de RSW. Bovendien kunnen de deelnemers van een Spek & 

Bonen patrouille al eens proeven hoe een RSW in elkaar steekt, zodat ze een volgende keer wel 

zelfstandig kunnen deelnemen. Een Spek & Bonen patrouille wordt wel gewoon beoordeeld door de 

jury, maar kan niet meedingen naar de eerste plaats. 
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4.1 Blok A - Kamperen 

Een groot deel van de punten die je kunt halen op de RSW hoort bij het blok kamperen. Het is dus 

belangrijk dat je hier goed op scoort. Bovendien is het voor je patrouille ook prettig als je kampterrein 

en de maaltijd in orde zijn. 

Elke patrouille krijgt een kampterreintje van 6 x 12 meter toegewezen. Hierop moet 1 patrouilletent 

opgezet worden met daarvoor een compleet gepionierde keuken. Hiervoor worden pionierpalen en 

pioniertouw gebruikt. 

Om je een idee te geven wat we van je verwachten op kampeergebied, staan hieronder een aantal 

onderdelen: 

 

Kampterrein 

• Opbouw tent 

• Opbouw keuken 

• Inrichting kampterrein 

• Achterlaten kampterrein 

• Kampafbraak 

 

Maaltijd 

• Koken 

• Hygiëne 

• Smaak 

• Tafelmanieren 

• Menukaart 

 

Sfeer en samenwerking 

• Sfeer 

• Mentaliteit 

• Samenwerking 

 

Diversen 

• Nachtrust 
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4.2 Blok B - Creatief 

Ook verwachten we van de deelnemers wat creativiteit rondom het thema. Omdat het thema elk jaar 

anders is, veranderen deze opdrachten ook. De diverse creatieve onderdelen blijven echter wel 

hetzelfde: 

Totem 

Het is de bedoeling dat elke patrouille tijdens de voorbereidingen een 

totem maakt, die te maken heeft met het thema. Aan deze totem 

worden een aantal eisen gesteld:  

• Formaat: maximaal 40 x 40 x 40 cm. 

• De totem moet kunnen hangen (en evt. staan) 

• De naam van de patrouille staat erop 

• RSW + jaartal staat op de totem en evt. de plaats 

• Het heeft te maken met het thema Materiaalkeuze is vrij. 

 

De totem wordt direct bij inschrijving ingeleverd. Bij de sluiting worden de totems verdeeld onder de 

deelnemende patrouilles. De PL van de patrouille met de mooiste totem mag als eerst een totem van 

een andere patrouille kiezen. Zo krijgt elke patrouille uiteindelijk een andere totem mee naar huis. 

Themakleding 

Het maken of meenemen van themakleding is niet verplicht tijdens de RSW. Mocht je patrouille toch 

themakleding willen dragen tijdens de themamarkt, zijn hier wat bo- nuspunten mee te verdienen. Het 

voordeel van themakleding is: op het moment dat de patrouille wint tijdens de RSW, hoeven zij geen 

themakleding meer te maken voor de LSW (waar dit wel verplicht is). 

Creatieve Doe- opdracht 

Op vrijdagavond krijg je te horen wat de Creatieve Doe- opdracht is. Dit is meestal een opdracht waar 

je met de hele patrouille aan moet werken. Overleg en samen- werking staan ook bij deze opdracht 

weer centraal. Deze opdracht kun je van te voren niet echt voorbereiden. Zorg wel dat je al een beetje 

in het thema verdiept hebt. Dat maakt het een beetje makkelijker. Ook zorg je ervoor dat je voldoende 

teken- en knutselmaterialen bij je hebt. Zonder deze spullen kun je de opdracht niet uitvoeren: 

• (Kleur)potloden 

• Stiften 

• Schaar 

• Plakband 

• Gekleurd papier 

• Lijm 

• Touw 

Themamarkt of themaspel 

Op zaterdagavond gaan we een groot themaspel spelen. Dit spel is een combinatie van kennis, inzicht 

en samenwerking. Tijdens de opdrachtenposten strijd je met je patrouille steeds tegen een andere 

patrouille om materialen te verzamelen om op het spelbord door verschillende landschappen te 

kunnen reizen. Deze reis brengt je bij de schatten die je goudstukken opleveren. Weet jouw patrouille 

de meeste goudstukken te bemachtigen?  
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4.3 Blok C – Tocht 

Een onderdeel van de RSW is het lopen van een tocht. De lengte van deze tocht is ongeveer tien 

kilometer. Onderweg zijn er een stuk of tien posten, waar je een opdracht moet doen. 

 

Beoordeling 

De tocht wordt beoordeeld op de volgende punten: 

• Het aantal posten dat je haalt binnen de vastgestelde tijd. Dit aantal hangt natuurlijk af van je 

looptempo en of je goed of fout loopt. 

• De postopdrachten op de posten die je bereikt. Deze postopdrachten kunnen variëren van 

een trappersbaan tot een spel. Het grootste deel van de postopdracht- en heeft met 

scoutingtechnieken te maken. 

• Het gebruik van de noodenvelop. Bij je vertrek krijg je behalve een routeboekje ook een 

verzegelde noodenvelop mee. In deze envelop staat wat je moet doen als je verdwaald bent. 

Als je de noodenvelop ongeopend inlevert 

• op het eindpunt krijg je daarvoor een aantal bonuspunten. Dat betekent niet dat je de 

noodenvelop altijd dicht moet laten, wat er ook gebeurt. Als je aan het be- gin van de tocht 

verdwaalt en gebruikt de noodenvelop, dan kost je dat een aantal punten, maar doordat je 

weer terug op de route komt heb je die punten zo weer terugverdiend. 

• Je tochtverslag en de uitwerking van de opdrachten voor onderweg (hierover later meer). 

 

Routetechnieken 

We gaan ervan uit dat elke patrouille in ieder geval de volgende routetechnieken kent: 

• Kaartcoördinaat 

• Route omschrijving  

• Kruispuntenroute  

• Bolletje-Pijltje route  

• Bolletjesroute Striptocht 

• Oleaat Blind oleaat Doorsteek 

• Doorsteek op kaart 

• Ingetekende route  

• Kruispeiling  

• Windrichtingenroute  

• Gradenroute Helikopterroute 

• Vectorroute met vaste noordpijl  

• Vectorroute met draaiende 

Noordpijl Symbolentocht 

• Overige tochttechnieken 

(oogjestocht, quiztocht, 

sporenroute, reukspoor enz.) 

 

Als je een van deze technieken nog niet kent, kun je aan je staf vragen of die ze uit wil leggen. Je kunt 

ook in het boek Hiken kijken. Dit boek kun je kopen bij de Scout- shop. Ook staat er veel informatie 

over tochttechnieken en mogelijke postopdrachten op: www.scoutquest.com 

 

Soms verstoppen we een stukje route trouwens in een puzzel. Ook daarvan zijn voorbeelden te 

vinden in ‘Hiken’. Dit doen we om de tocht beter aan te laten sluiten bij de tocht van de LSW. 

 

 

  

http://www.scoutquest.com/
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Technieken en vaardigheden op de posten 

Hieronder staan een aantal mogelijke technieken en vaardigheden die je kunt verwachten: 

• Knopen 

• Pionieren  

• Schetsen  

• Vuren 

• Boomherkenning  

• Onderdelen van de bijl 

• Diverse overlevingstechnieken 

• EHBO 

• Seinen (morse, semafoor)  

• Oriënteren (zonder kompas) 

• Schuilhutje maken  

• Kamperen 

• Legenda van de kaart 

• Schatten en meten (hoogte, 

breedte, stroomsnelheid)  

• Ook kunnen de opdrachten 

aansluiten op het thema. 

 

Routeverslag 

Het is de bedoeling dat je tijdens de tocht een routeverslag bijhoudt, dat je nader- hand inlevert zodat 

het beoordeeld kan worden. Aan de hand van dit routeverslag schrijf je bij aankomst op het 

kampterrein het tochtverslag. 

Tochtverslag 

Wat moet er in een goed tochtverslag staan? De vuistregel voor een goed tochtverslag is: In principe 

moet een onbekende de tocht aan de hand van een tochtverslag na kunnen lopen. Een goed 

tochtverslag is een verslag van minimaal 1 A- 4tje en maximaal 2 A-4tjes, het is tenslotte geen boek. 

Wat moet er allemaal in? 

• Alle kaartcoördinaten van alle posten. 

• Een beschrijving van de route tussen elke twee posten. 

• Een beschrijving van het weer. 

• Een beschrijving van de techniek die je gebruikt hebt. 

• De activiteiten op de post 

• Bijzonderheden die onderweg nog voorgevallen zijn. 

Als je dit goed opschrijft heb je een prima tochtverslag. Maak er vooral geen lang verhaal van om de 

bladzijden op te vullen. Beperk je tot zinnige informatie. 

Dit is een klein voorbeeldje van een goed tochtverslag tussen 2 posten: 

… We vertrokken om 14.15 uur van post 3 (kc. 157.56— 378.12) naar post 4. We hadden een 

kruispuntenroute gekregen. Dit was wel makkelijk. We liepen lekker in het zonnetje door de hei. Om 

14.32 uur kwamen we bij post 4 (kc. 157.98 377.57) aan. De andere patrouille van onze 

scoutinggroep was hier ook. We moesten 5 ver- schillende sjorringen pionieren. We hadden er 3 

goed!....  
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4.4 Blok D – Sport & spel 

Tijdens de RSW zal er ook een onderdeel Sport en Spel zijn. Hierin strijd je met je patrouille steeds 

tegen een andere patrouille. Er komen diverse sporten en spellen aan bod. Vaak sluiten deze ook nog 

aan bij het thema.  
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5 Kampstaf 

Van de patrouilles die deelnemen aan de RSW verwachten we dat ze redelijk zelfstandig kunnen 

kamperen (met uitzondering van de Spek en Bonen- patrouilles). Als er nu toch een probleem is waar 

je als patrouille niet uitkomt, dan kun je naar de kampstaf stappen. Zij zijn er speciaal om deelnemers 

te helpen. 

 

De kampstaf is altijd te vinden in of rond de kampstaftent. Deze staat vooraan op het deelnemersveld. 

Er is dag en nacht iemand van de kampstaf aanwezig. Je mag ook naar de kampstaf stappen als je 

als deelnemer zelf een probleem hebt. Het maakt niet uit wat voor probleem. Het is niet de bedoeling 

dat je naar je eigen leiding toe gaat. De kampstaf beslist of de eigen leiding erbij gehaald wordt. Elke 

patrouille moet 1 vast staflid opgeven bij inschrijving die ook het hele weekend aanwezig is. Dit staflid 

is het aanspreekpunt voor jullie patrouille. Behalve tijdens de lunch op zaterdag, komt dit staflid in 

principe niet bij de patrouille. Wel zullen zij mee helpen met de beoordelingen. 

 

Behalve het helpen van de patrouilles met allerlei problemen, zorgt de kampstaf voor nog een aantal 

andere dingen: 

• De kampstaf houdt de veiligheid op het deelnemersterrein in de gaten. 

• Als er toch een ongelukje gebeurt, verzorgt de kampstaf de EHBO. 

• ’s Nachts bewaakt de kampstaf de nachtrust van de deelnemers. 

• Vanuit de kampstaftent zullen de beoordelingen geregeld worden. 

• Bij de kampstaftent zijn de gevonden voorwerpen. 
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6 Organisatie 

De organisatie zal je ook regelmatig in en rond de kampstaftent aantreffen. Zij zorgen ervoor dat de 

RSW volgens het programma loopt. 

 

Daarnaast zorgen zij ervoor dat er voldoende beoordelingen per onderdeel zijn, zodat de einduitslag 

ook eerlijk is. Deze beoordelingen worden verder verwerkt in de rekenkamer. Verder zal de 

organisatie de opening en de sluiting verzorgen en aangeven wanneer een nieuw (spel)onderdeel 

start. 

 

Tijdens de PL/APL-raad wordt het program- ma van de volgende dag alvast met de PL’s en 

APL’s doorgenomen. Als er vragen zijn over het programma of onderdelen die gaan komen, kun je het 

best stellen tijdens deze bijeenkom- sten. Het is namelijk de bedoeling dat de PL en de APL aan de 

rest van de patrouille vertellen wat de bedoeling van de volgende dag is. 
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7 Samenstelling patrouille 

Het is in principe de bedoeling dat aan de RSW alleen reguliere patrouilles deelnemen. Dat wil 

zeggen: patrouilles die normaal ook in die samenstelling draaien. 

 

Deelname binnen mededinging 

Om deel te kunnen nemen aan de RSW moet je patrouille als volgt zijn samengesteld: 

• De patrouille heeft minimaal 5 en maximaal 7 leden. 

• Geen enkel lid van de patrouille is jonger dan 11 jaar op de eerste dag van de LSW. 

• Geen enkel lid van de patrouille is ouder dan 15 jaar op de eerste dag van de LSW. 

• In een patrouille van 5 personen mogen hooguit twee leden 15 jaar oud zijn. Een patrouille 

van 6 of 7 personen mag drie leden van 15 jaar bevatten. 

• Deelnemers moeten het hele weekend aanwezig kunnen zijn. De leeftijdseisen zijn dezelfde 

als die van de LSW. 

 

Wij verwachten van de eigen stafleden dat zij dit controleren vóór inschrijving. Het zou namelijk een 

grote teleurstelling zijn als de patrouille wint, maar niet kan deelnemen aan de LSW, omdat er niet aan 

de leeftijdseisen wordt voldaan. 

 

Deelname buiten mededinging 

Zoals eerder al is besproken kunnen patrouilles meedoen voor Spek en Bonen. Buiten mededinging 

meedoen, houdt in dat je aan alle programmaonderdelen meedoet en daarvoor ook beoordeeld wordt, 

maar dat je geen officiële plaats in de einduitslag krijgt. Je kunt dus ook niet naar de LSW uitgezonden 

worden. 
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8 Aankomst en vertrek 

Het begin en het einde van de RSW is doorgaans een druk gebeuren, met deelnemers die aankomen 

dan wel vertrekken, materiaal dat gebracht of gehaald moet worden en natuurlijk de officiële opening 

en sluiting. 

 

Aankomst deelnemers 

We verwachten alle deelnemers op vrijdag tussen 18.00 en 18.30 uur op het RSW terrein. Zodra de 

hele patrouille aanwezig is en ook het bijbehorende staflid er is, meldt iedereen zich aan bij de 

kampstaftent. Bij aanmelding wordt gecontroleerd of de inschrijfgegevens kloppen. Ook lever je 2 

grote wasbakken (voor de foerage) en jullie totem in. Verder krijg je een vuilniszak waarin jullie alle 

rotzooi van dit weekend in moeten doen. 

 

Bij de aanmelding krijgen jullie te horen welk patrouillenummer je hebt en welk terreintje de patrouille 

heeft. Als jullie materiaal en bagage al aanwezig zijn, breng je dit alvast naar je terreintje. Het is 

natuurlijk niet toegestaan om alvast met de op- bouw te beginnen. 

 

Zorg ervoor dat om 19.00 uur iedereen in compleet uniform klaar staat voor de opening. Ook als nog 

niet alle materialen op het terreintje staan. 

 

Materiaal en deelnemers brengen en halen 

• Het materiaal kan gebracht worden op vrijdag tussen 17.45 en 18.45 uur. 

• Op zondag kan het materiaal weer opgehaald worden tussen 12.30 en 13.00 uur. 

• De officiële sluiting en prijsuitreiking vindt plaats van 13.00 tot 14.00 uur. 

• Overige stafleden, ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 

• Deelnemers mogen pas na de sluiting vertrekken. 

• Tijdens de RSW zelf worden er geen bezoekers op het terrein toegelaten. 

 

Om de aan- en afvoer van auto´s en aanhangers zo soepel mogelijk te laten ver- lopen, verzoeken we 

iedereen de volgende regels in acht te nemen: 

• Bij het parkeren en het laden of lossen van materiaal dient u de aanwijzingen van de 

verkeersregelaars op te volgen. Dit zijn (staf)leden van de gastgroep. 

• Alleen auto´s die kampeermateriaal komen laden of lossen mogen bij het kamp- terrein 

komen. Volg ook hierbij de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. De precieze 

werkwijze verschilt namelijk per kampterrein en per gastgroep. 

• Alle overige auto´s, dus ook auto´s waarin persoonlijke bagage vervoerd wordt, mogen het 

terrein niet betreden en dienen op de aangewezen plaats geparkeerd en gelost te worden. 

 

Omdat de situatie bij elke gastgroep anders is, vragen wij uw begrip en medewerking. 
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9 Kampterrein 

Op het RSW terrein kamperen tijdens de RSW tussen de 20 en 30 patrouilles en zo´n 50 stafleden. 

De stafleden kamperen op het stafterrein en de deelnemers op het deelnemersterrein. Op het 

deelnemersterrein staat ook de kampstaftent. 

 

Iedere patrouille krijgt een eigen terreintje van 6 x 12 meter toegewezen. Op dit terreintje moet je alles 

kwijt wat je nodig hebt om te kamperen. De volgende zaken moeten er in ieder geval op komen te 

staan: 

• Je tent(en). Ook de tentharingen moeten op je eigen terreintje blijven. 

• Een compleet gepionierde keuken met keukenzeil waarin veilig gegeten en ge- kookt kan 

worden. De keuken wordt altijd voor de tent geplaatst. 

 

Al het andere dat je bouwt is extra. Natuurlijk wordt het eindresultaat ook beoordeeld. 

 

Het is verstandig om van te voren te bedenken hoe je je terreintje in gaat richten. Let er bij het 

ontwerpen ook op dat je voldoende loopruimte over houdt, ook in verband met de veiligheid. Houd ook 

rekening met de scheerlijnen van de tent en het zeil. Op het terrein staan (misschien) geen bomen 

waar je een keukenzeil aan op kunt hangen. Je zult dus gebruik moeten maken van losse pionierpalen 

of tentstokken. Het is niet toegestaan te graven op het terrein. Zorg dus voor voldoende (extra stevige) 

haringen. 

 

9.1 Maaltijden 

Broodmaaltijden 

Op de RSW moet je voor je eigen broodmaaltijden zorgen. In totaal gaat het om 3 broodmaaltijden (2x 

ontbijt en 1x lunch). Thee wordt verzorgd of dien je zelf te zet- ten. Spreek binnen de eigen 

scoutinggroep af of dit gezamenlijk ingekocht wordt, of dat iedereen dit zelf van thuis mee neemt. Zorg 

in ieder geval dat je zeker voldoende eten bij je hebt. Een weekend in de buitenlucht maakt namelijk 

hongeriger dan een gewone schooldag. Zorg ook dat je voldoende drinkt! 

 

Warme maaltijd 

Voor de warme maaltijd krijg je tijdens de RSW de ingrediënten. Ook krijg je een kookinstructie. Wat 

jullie klaar moeten maken is vooraf niet bekend. Het is de bedoeling dat jullie de warme maaltijd gaan 

bereiden voor jullie patrouille en een extra staflid. Let bij het koken op veiligheid, hygiëne en 

samenwerking. 

 

Tijdens het koken zal ook het tochtverslag geschreven worden en eventueel de menukaart afgemaakt. 

Deze menukaart is in thema, maar mag geen totem zijn. Wel kan deze vooraf al gemaakt worden. Het 

menu wordt er ter plaatse opgeschreven. 

 

Als jullie klaar zijn met koken, gaat 1 lid van de patrouille naar de kampstaftent om het aangewezen 

staflid te halen. Dit is altijd een staflid van een andere scouting- groep. 

Zorg er voor dat je tijdens het eten alvast een flinke pan water opzet voor het afwas- water. Dan 

kunnen jullie meteen na het eten gaan afwassen. Iedereen heeft nameli- jk zo´n 2,5 uur de tijd om te 

koken, eten en af te wassen. Dit lijkt erg lang, maar in praktijk valt dat toch tegen. De themamarkt start 

ongeacht de afwas klaar is of niet. 
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10 Patrouillemateriaal 

Hieronder staat wat je als patrouille allemaal mee moet nemen naar de RSW: 

 

Materiaallijst 

o Tent(en), incl. palen, grondzeil, haringen en grondpennen 

o Voldoende pionierpalen 

o Voldoende pioniertouw 

o Voldoende sisaltouw 

o Keukenzeil 

o Tentpalen en haringen voor het keukenzeil 

o Tafelblad 

o Tenthamer 

o Tentveger 

o Gasstel (min. 3 werkende gaspitten) met volle gasfles en gaskoppeling 

o Jerrycan voor water 

o Volledige keukenuitrusting in kist 

o Eventueel peper en zout (geen verdere ingrediënten) 

o Schoonmaakartikelen (afwasmiddel, afwasborstel, sponsje, vaatdoek, theedoeken enz.) 

o Lucifers 

o EHBO- setje 

o Kompas en kaarthoekmeter 

o Eventueel een kaartentas 

o Pennen, potloden, kleurpotloden en stiften 

o Alle knutselspullen zoals genoemd bij Blok B: Creatief 

 

En niet te vergeten...  

o 3 broodmaaltijden 

o De menukaart voor de themamaaltijd 

o De totem >inleveren bij aanmelding 

o 2 grote wasbakken (voor de foerage) >inleveren bij aanmelding 

 

Controleer de groepsmaterialen voor vertrek goed. Het is namelijk erg vervelend als een patrouille 

geen complete tent of kapotte onder- delen bij zich heeft! 
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11 Persoonlijke bagage 

Naast het materiaal dat je als patrouille meeneemt, neem je natuurlijk ook persoonlijke bagage mee: 

o Compleet scoutinguniform (aan heb- 

ben bij aanmelding) 

o Goede, liefst hoge wandelschoenen 

o Regenkleding 

o Sportkleding en sportschoenen 

o Warme trui 

o Jas 

o Pet (bij warm weer) 

o Reservekleding 

o Extra ondergoed 

o Extra sokken 

o Nachtkleding 

o Toiletspullen 

o Handdoek en washand 

o Theedoek 

o Slaapzak 

o Matje of luchtbed 

o Bord, mok en bestek (indien niet van 

de groep) 

o Zaklamp 

o Zakmes 

o Veldfles 

o Klein rugzakje (voor tijdens de tocht) 

o Schrijfgerei 

o Evt. 3 broodmaaltijden 

  

11.1 Bagageverzekering 

De RSW organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies of stuk raken van spullen. Om te voorkomen 

dat je bagage kwijt raakt, is het verstandig om alles te merken met je naam en scoutinggroep. Verpak 

je spullen niet in een vuilniszak! En neem zeker geen dure spullen mee die je toch niet nodig hebt. 

Als je wilt dat je bagage verzekerd is zal je dat zelf moeten regelen. 

 

11.2 Uniform 

Op de RSW wordt van je verwacht dat je een correct 

Scoutinguniform draagt. Dit draagt iedereen tijdens de 

opening, de tocht en de sluiting.  

Niet elke groep in de Regio heeft hetzelfde uniform. Om 

toch een eerlijke beoordeling mogelijk te mak- en, 

hanteren we de volgende regels: 

• De hele patrouille draagt een scoutingblouse. 

De knoopjes van de blouse zijn dicht en zit de 

blouse zit in de broek. 

• De hele patrouille draagt een blauwe (spijker) 

broek. 

• De hele patrouille draagt de groepsdas. 

• Als de patrouille een baret of pet draagt, dan is 

dit voor de hele patrouille gelijk. 

 

 

 

 

 

11.3 Medicijnen 

Als een deelnemer medicijnen gebruikt, zijn wij daar graag van op de hoogte. In overleg met de 

kampstaf en de eigen staf kan dan een regeling voor het inne- men afgesproken worden. 
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11.4 Verboden artikelen 

De volgende zaken mogen beslist niet meegenomen worden op de RSW: 

• Alcohol en tabak 

• Geluidsapparatuur, gameboys, enz. 

• Illegale zakmessen 

• Vuurwerk 

• Energy drink 

 

Plus al het andere waarvan je zelf kunt bedenken dat je het thuis moet laten. Ook je mobiele telefoon 

laat je beter thuis. Word je betrapt op het bezit van bovengenoemde artikelen, word je 

gediskwalificeerd en moet je direct naar huis. 
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12 Kampregels 

Om het kamp prettig te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de 
onderstaande regels houdt: 

1. Op het kampterrein mag niet gegraven worden. 

2. Het is niet toegestaan open vuur te maken. Voor het koken moet elke patrouille gebruik maken 
van een gasstel. 

3. Het watertappunt is alleen bedoeld om jerrycans te vullen, niet om je te wassen of je tanden te 
poetsen (tenzij anders aangegeven). 

4. Buiten de programma’s is het de bedoeling dat je op het deelnemersterrein blijft. Bij problemen of 
vragen ga je naar de kampstaf toe. Het is niet de bedoeling dat je je eigen staf opzoekt. 

5. Tijdens bedtijd blijft iedereen stil en in de eigen tent. ’s Ochtends mag je pas uit de tent als de 
kampstaf of organisatie je komt wekken. 

6. Het is niet toegestaan te roken of alcoholische dranken of Energy drink te nuttigen. 

7. Ook het meenemen van geluidsapparatuur, gameboys, enz. is niet toegestaan. Ook je 
mobiele telefoon laat je beter thuis. 

8. Wees voorzichtig met messen. Illegale messen zijn ook op de RSW verboden. 

9. Heb respect voor anderen en voor hun eigendommen. Loop niet zonder het te vragen over 
de terreintjes van andere patrouilles heen. 

10. Houd het kampterrein netjes en laat geen afval slingeren. Voor de sluiting wordt het 
complete kampterrein door alle deelnemers opgeruimd. 

11. Om te communiceren gebruiken we een aantal signalen: 

• 1x toeteren = PL’s verzamelen 

• 2x toeteren = APL’s verzamelen 

• 3x toeteren = iedereen verzamelen 

Je dient hier direct gehoor aan te geven! 

 

 


