RSW 2016

uitnodiging voor het
Eeuwfeest van de

Baden Powell Boom

informatie RSW 15, 16 en 17 april 2016
ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum
van de boom van Lord Baden Powell

Het comité “Feest Ter Herinnering Van De Boom Van Baden Powell” dankt bij voorbaat alle groepen, leidinggevenden
en overige medewerkers die een rol spelen bij de voorbereiding en uitvoering van deze RSW. Zonder jullie is dit feest
niet mogelijk! Uiteraard hopen we iedereen weer terug te zien tijdens de RSW 2017!
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Beste Scouts,
We willen jullie uitnodigen voor een feestje! En niet zomaar een feestje, nee het gaat om iets heel bijzonders. Op
16 april 1916 heeft Lord Baden Powell – de oprichter van onze scouting – Nederland bezocht. Hij kwam daar
om zijn project “kinderen moeten in een bos kunnen spelen” te promoten via Scouting Nederland (toen nog
de Nederlandse Padvinders Organisatie). Om het bebossen symbolisch te ondersteunen heeft hij ceremonieel
een boompje geplant. We hebben uitgevogeld waar dat dan geweest moet zijn en drie maal raden: Het bleek
in Lochem! Vlak bij de Steenen Brug lag een terrein waar nog bomen geplant moesten worden. Burgemeester
Frederik Willem Reinhard Wittewaal wilde er graag een terrein van maken waar de jeugd een parcours zou
kunnen afleggen met paard en wagen. Zo zouden ze spelenderwijs vertrouwd raken met het besturen van de
koets op de weg. Er werden races gehouden en de paarden vonden onderdak in de Hoeve voor Wedstrijdrennen
(H.W. op de kaart). Dat terrein waar vroeger de paard- en wagenraces plaats vonden is het huidige crossterrein,
waar elk jaar de RSW gehouden wordt!

1916

2016

Nu we er achter zijn waar de boom staat, willen we deze plek toch wat specialer maken, zeker nu ‘ie precies
100 jaar oud wordt. Er staat geen bordje en niks wijst er op dat “onze” Baden Powell hier ooit was. Daar gaan
we verandering in brengen en hoe! We gaan geen feestje organiseren, maar een big badass party, die een heel
weekend duurt. En omdat het toch al RSW-weekend is, maken we er een wedstrijdje feestvieren van. Iedereen
die komt, moet zo feestelijk mogelijk gekleed zijn, alle tenten en keukens moeten feestelijk, Baden-Powell-boomachtig versierd worden en iedereen moet een cadeau meenemen dat in de boom gehangen gaat worden. We
gaan een mooi bord onthullen en er is een dikke disco geregeld. De rest van het programma is nog een geheim.
Komen Jeroen van de Boom, de Party Animals en de Boomtoppers optreden? Dat blijft nog een verrassing. En
wie weet zijn er paardenrennen om het initiatief van de burgemeester te herdenken…
Nieuwsgierig geworden en zin in een dik feest? Dan zien we jullie in het weekend van 15, 16 en 17 april. Je hoeft
geen zwembroek mee en je wordt niet thuisgebracht (iig niet door ons). Wat je wel mee moet nemen staat in
dit boekje. Ook staan er tips in en een tijdplanning van het weekend in. Lees het goed door en bespreek met je
patrouille/ronde en leiding wat je gaat voorbereiden. Hoe boom-feestiger, des te beter. De grootste Tree-PartyAnimals mogen namelijk door naar de LSW om daar hun feestkwaliteiten te tonen. Wij hebben er nu al zin in,
jullie ook?
Feestelijke groeten van het comité “Feest Ter Herinnering Van De Boom Van Baden Powell”.
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Waar is dat feestje?
De RSW 2016 wordt gehouden in Lochem, tegenover Camping Ruighenrode, op het terrein van Scoutinggroep
‘de Witte Wieven’.
Navigatie-adres: Daniel Willemsenpad - kruising Gageldijk, Lochem
Routebeschrijving:
Vanaf de A1: Borden richting Lochem volgen, ga bij Lochem de brug over en volg de rondweg rond Lochem.
Ga bij de rotonde links af (je rijdt voor een caravanbedrijf langs). Bij de vluchtheuvel rechtsaf het zandpad op.
Eerste zandpad rechtsaf. Volg de aanwijzingen van de parkeerwachten.
Vanuit Zutphen: Ga bij de rotonde rechts af (je rijdt voor een caravanbedrijf langs). Bij de vluchtheuvel rechtsaf
het zandpad op. Eerste zandpad rechtsaf. Volg de aanwijzingen van de parkeerwachten.

parkeren



Degenen die jullie wegbrengen worden verzocht, nadat jullie zijn afgezet, om zo snel mogelijk weer te
vertrekken in verband met de beperkte parkeerruimte.
Zondag kunnen de ophalers hun auto’s parkeren op de zandvlakte.

Wij verzoeken de bestuurders om de aanwijzingen van de organisatie op te volgen voor een vlotte
doorstroming.
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inchecken…

Vrijdag 15 april zijn jullie tussen 18.00 uur en 19.00 uur van harte welkom op het terrein in correcte
scoutfit en met een feesthoedje op of een ballon in de hand. Bij aankomst meld je je als complete ploeg bij de
subkampstaf van jullie subkamp. Er zijn er 4. Jullie subkampstaf is voor dit weekend omgedoopt tot “jullie eigen
feestcommissie”. Van je leiding hoor je op welk subkamp je staat. Daar worden jullie ingecheckt en van de eigen
feestcommissie krijgen jullie te horen waar jullie de feesttent en keuken mogen opzetten. De tent moet staan
vóór de kampopening, zodat jullie vrijdagnacht kunnen slapen.

Aanhanger mee? Let op !!

Aanhangers mogen niet zelf naar het subkamp gereden worden. Als je met een aanhanger komt dan dien je
deze af te koppelen op het grote veld. De organisatie zorgt voor vervoer van de aanhanger naar het subkamp
en weer terug naar het grote veld (indien noodzakelijk).

… houdoe en bedankt!

Zondag 17 april om 14.30 uur begint de sluiting – waarbij ouders van harte welkom zijn – met als hoogtepunt
de bekendmaking welke vier winnende ploegen naar de LSW 2016 mogen gaan. De sluiting is om 15.15 uur
afgelopen. Daarna meld je je met je hele ploeg af bij je eigen feestcommissie en krijg je een herinnering. En dan
mag je eindelijk uitgefeest en voldaan naar huis!

Noodnummer tijdens kamp
De centrale organisatie heeft een centraal noodnummer:
06 - 45 73 64 39 Alleen voor noodgevallen!
In andere gevallen eerst contact opnemen met je eigen
feestcommissie en daarna eventueel met je eigen leiding.
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Moet ik een zwembroek mee? en wat nog meer?
Voor dit feestje is een zwembroek niet nodig. Wel zijn er spullen die je zelf en als ploeg moet verzorgen.

persoonlijke bagage
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persoonlijke bagage (zoals slaapzak, matje, schone kleren, ed.)
veldfles, bord, mok, bestek
scherp zakmes
extra theedoek
themakleding (feest, Baden Powell, boom, boomvrucht van jouw subkamp… wees creatief!)
goede en ingelopen wandelschoenen
4 broodmaaltijden: ontbijt en lunch voor zaterdag en zondag. Regel eventueel met je hele ploeg dat er
voldoende brood en beleg is
zaklamp
regenkleding
Een licht (liefst wit) T-shirt dat gezeefdrukt mag worden (dus zonder opdruk!)
Zonnebrandcrème indien van toepassing
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ploegbagage

























deze feestgids
EHBO-setje
pennen & papier
enkele stiften in verschillende kleuren
kleine dagrugzak
een plastic mapje/kaartenmap om routebeschrijvingen te beschermen
een tent
voldoende pionier- en sisaltouw
max. twaalf gemerkte(!) pionierpalen, voor het maken van een keuken
een tafelblad
een keukenzeil met stokken
feestelijke / Baden-Powell-bomige aankleding voor tent en keuken
potje of flesje met biologisch afbreekbaar afwasmiddel
keukengerei / pannen enz.
ingrediënten voor de themamaaltijd (zie bij “Feestmaaltijden”voor meer info)
fles met ranja
boterhamzakjes en clipjes
toiletpapier
een gasstel met volle gasfles of primusbrander, met voldoende brandstof en doorprikkers (zie ook pag. 10
‘Veiligheid’).
vuilniszakken
jerrycan
emmer
een kaarthoekmeter (en kennis hoe deze te gebruiken!)
een boomcadeau namens jouw ploeg (zie bij “Feestkledij en cadeaus” wat en hoe)

aandachtspunten









Pak alle bagage zo compact mogelijk in en neem vooral niet teveel mee
Neem zoveel mogelijk duurzame spullen mee en zo min mogelijk wegwerpartikelen
Pak je persoonlijke bagage in (liefst één) stevige tas (niet in vuilniszakken, dat scheurt maar kapot)
Voorzie al je persoonlijke en ploegbagage van je naam en van de naam van je scoutinggroep.
Alle spullen die jullie meebrengen, moeten ook weer mee naar huis genomen worden.
Probeer alles zo compact mogelijk aan te voeren, dus bijvoorbeeld alles op één aanhangwagen.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de spullen die door jullie
worden meegenomen.
Kant-en-klare (prefab-) onderdelen zijn niet toegestaan (dus niet alvast thuis je driepoten in elkaar zetten
bijvoorbeeld).
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Afval
Het feestterrein in Lochem is een prachtig kampterrein. De boom van Baden Powell is er groot geworden
omdat het een gezond en schoon gebied is. Natuurlijk moet dit zo mooi en schoon blijven.
Feestjes zijn leuk, maar zorgen makkelijk voor troep. Dat willen we liever niet, dus bouw je feestje op een
nette manier (dus misschien is het handig om dat confettiekanon thuis te laten ;) ) Zorg er dan ook voor dat het
rond je eigen tent altijd schoon en opgeruimd is. Neem een eigen afvalzak of (thema)prullenbak mee om alles
makkelijk weg te kunnen gooien. Als je iets gaat weggooien, doe dat dan op een nette manier.
Al het afval dat je produceert, zoals themamateriaal, etensresten e.d. dient iedereen zelf af te
voeren! Op het terrein beschikken we namelijk niet over containers! Zorg dus voor voldoende
vuilniszakken. Bij afmelden na de sluiting wordt door de subkampstaf je terrein gecheckt en als dat
in orde is krijgt je hele ploeg het aandenken en kun je gaan.

Het feestreglement
Er zijn nogal wat regels tijdens de RSW. Dat is niet om jullie lastig te maken of om vervelend te doen, maar om
het in één keer duidelijk te maken. Als iedereen zich aan die regels houdt, is het hele kamp jullie feestje.

veiligheid en algemeen
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Het is niet nodig om het kampterrein te verlaten buiten het programma om. Wil je dat toch of is er een
noodgeval, vraag dan altijd toestemming aan je eigen feestcommissie. Toestemming van je eigen leiding is
niet voldoende!
Zelf een (kamp)vuur maken is niet toegestaan. Je eigen feestcommissie zorgt vast wel voor fik!
Je mag alleen je gasstel gebruiken wanneer er bluswater in de buurt is.
Je mag jouw gasfles zelf aansluiten, maar je mag het niet eerder gebruiken, dan dat jouw eigen
feestcommissie het gecontroleerd heeft. Als je twijfelt, laat het dan door je eigen feestcommissie doen. De
gasslang moet in een juiste staat zijn!
Om onveilige situaties te vermijden zijn de volgende regels gesteld voor gasslangen:
 moeten aan het gasstel zijn bevestigd met slangklemmen
 er moet op staan ‘gasslang/0,05 bar’ en het jaar van fabricage
 mogen niet langer zijn dan 1,00 meter
 mogen niet ouder zijn dan vijf jaar
 zorg dat je kooktoestel stevig en stabiel en op een veilige hoogte staat (de kleinste van je ploeg moet in
de pan kunnen kijken!)
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Als je iets vindt dat niet van jou is, dan lever je dat bij je eigen feestcommissie in.
We laten de EHBO-trommel het liefste dicht, dus wees voorzichtig met messen. Kapmessen, bijlen en
dergelijke zijn verboden. Wanneer je jouw mes meermalen onjuist gebruikt, dan wordt dit door jouw eigen
feestcommissie in bewaring genomen.
Heb respect voor anderen en andermans bezittingen.
Zorg goed voor de natuur. Snijd niet in levend hout en wees bij het pionieren voorzichtig met de bomen.
(respect voor de boom van Baden Powell en dus ook voor zijn soortgenoten)
Mocht je de pech hebben dat er iets van jou door je eigen feestcommissie is ingenomen, dan wordt dat bij
de afmelding van je ploeg teruggegeven. De organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
verlies of beschadigingen van de in beslag genomen goederen.

hygiëne en rust




Van 24.00 uur tot 8.00 uur moet het stil zijn op het terrein en blijft ook iedereen in de tent.
De waterkranen zijn er alleen om water te halen.
Bij de wasbakken mag je alleen jezelf wassen, dus geen afwas en/of groente.

roken en alcohol

Als je wilt chillen met drank en drugs en rookwaar, dan zal je een ander feestje moeten zoeken. Want hier zijn
deze zaken streng verboden. Wanneer je toch wordt gezien met een van de drie, dan wordt jouw hele ploeg
gediskwalificeerd en naar huis gestuurd. Toestemming van je eigen leiding of je ouders is niet geldig.

elektrische apparatuur




Je eigen feestcommissie is 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen. Wij zorgen voor de veiligheid en
dus is het niet nodig om tijdens de spellen of de hike een telefoon bij je te hebben.
Alle elektrische apparatuur is verboden, m.u.v. een zaklamp en een fotocamera. Al het overige wordt door
je eigen feestcommissie in bewaring genomen.
Mobiele telefoons zijn ten strengste verboden. Als je gebruik maakt van een mobiel tijdens de spellen, dan
wordt je ploeg voor dat spel gediskwalificeerd. Indien het om persoonlijke omstandigheden noodzakelijk
is om een mobiel bij je te hebben, kan je deze direct bij binnenkomst in bewaring geven bij jouw leiding.
Word je betrapt met een mobiel, dan wordt ‘ie ingenomen door je eigen feestcommissie.

RSW 2016
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Feestmaaltijden
De organisatie van de RSW zorgt ervoor dat er tijdens het ontbijt en de lunch thee is. Tijdens de
programmaonderdelen is er een drinkpost. Voor de rest dienen jullie zelf voor drinken te zorgen dus neem
bijv. een fles met ranja mee.
Voor de ontbijten en lunches dienen jullie zelf brood en beleg mee te nemen (4 broodmaaltijden dus).

themamaaltijd

De maaltijd van zaterdagavond is een feestmaaltijd in thema, die meetelt voor de einduitslag. Deze maaltijd
wordt op gas klaar gemaakt, dus niet op houtvuur. Wat je gaat eten mag je zelf bedenken maar hey het is
een feestje, dus ik zou zeggen: ga volledig los en bouw een feestmaal waar Baden Powell trots op zou zijn,
bedenk iets met bomen, bladeren of festivalfoodtruck-maaltijden. Hoe origineler je themapresentatie, des te
meer punten. Hoe lekkerder, nog meer punten! Je eigen feestcommissie zal het proeven en beoordelen. Wat
voorwaarden, om het iedereen gelijk te houden:
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Je maaltijd heeft een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Wees creatief!
De ingrediënten voor je maaltijd moet je zelf meebrengen.
Deze maaltijd moet bereid worden van bestanddelen die niet kunnen bederven. Bedenk dat bij warm weer
voedsel snel kan bederven. Houd daar rekening mee. Een mogelijkheid is om bederfelijke etenswaren
diepgevroren mee te nemen, zodat het nog een lange tijd koel blijft.
Je moet met je ploeg (of een afvaardiging daarvan) de maaltijd presenteren aan je eigen feestcommissie.
Voor-, hoofd- en nagerecht in één keer. Zorg dat je het op tijd klaar hebt en laat je eigen eten niet koud
worden of aanbranden.
Bij de maaltijd hoort een menukaart, uiteraard in thema. Uit je menukaart blijkt wat we eten (hoe heten je
themagerechten?) en wat het gekost heeft. Verwerk dus je bonnetjes in de menukaart. Ook moeten er je
ploegnaam en subkampnaam op staan. De menukaart wordt als onderdeel van de presentatie beoordeeld.
De maximale kosten per persoon zijn € 2,50. We snappen dat potjes kruiden e.d. misschien niet in dit
budget passen, maar als je per se een theelepel van ’t een of ander nodig hebt: plunder gerust je moeders
keukenkastje. Daar zullen we soepel mee omgaan, als de belangrijkste en grote bestanddelen netjes in je
bonnen verantwoord worden.

Feestkledij en cadeaus
t-shirt

Bij een feest hoort feestelijke kleding. Je hebt zelf natuurlijk al wat meegenomen, maar de feestcommissie wil
graag een cadeau aanbieden in de vorm van een zeefdruk. Neem dus een T-shirt mee waar we die op kunnen
maken. Zet daar je voor- en achternaam in en je subkampnummer (eventueel een kaartje er aan spelden), dan
kun je het ook weer terugvinden nadat we gezeefdrukt hebben!

cadeau

Verder neem je als ploeg voor de jarige boom een cadeau mee. Het moet een (fantasie)boomvrucht zijn, die
je een naam geeft. Ook je ploegnaam moet er op staan. Het cadeau mag niet groter zijn dan 20 x 20 x 40
cm en er moet een stevige ophanglus aan zitten, zodat we ze allemaal in de boom kunnen hangen. Maak het
niet te zwaar! Het hoeft niet ingepakt te worden (of dacht je dat de boom handjes had om het papier er af te
scheuren?) Je cadeau wordt beoordeeld voor de einduitslag, dus maak er wat moois van.

RSW 2016
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Welkom beste lezer, welkom onder het grote
bladerdak van de rode beuk. Jullie zijn in het
centrum van het bos aangekomen waar de
oeroude ‘Hartboom’ zijn wortels en takken
uitstrekt. Er wordt verteld in verhalen dat
deze boom al zijn hele lange leven het bos
bewaakt.
Het subkamp bevindt zich vlakbij de
‘hartboom’ in het centrum van het bos. De
aantrekkingskracht van de boom is echter
zo groot dat gedurende het weekend elke
scout een kijkje komt nemen.
Lang geleden kampeerde ‘Lord BadenPowell’ in de nabijheid van de hartboom.
Jullie zijn uitgenodigd om op dezelfde plek
te overnachten.
‘Lord Baden-Powell’ heeft verderop aan de
rand van het bos een boompje geplant. Dit
is precies honderd jaar geleden gebeurd. Tijd
voor een knallend feestje!?
Alvast een hele goede voorbereiding gewenst
namens de hartboom en de feestcommissie:

‘De Beuk d’r in’!

subkamp
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Onze koninklijke familie heeft het
waarschijnlijk nog nooit opgemerkt, maar
in de kelder van hun woonstulpje Villa
Eikenhorst ligt een bijzondere schat: de
Grote Gouden Eikel. Of Wim Lex en zijn familie
ook tot die categorie behoren laten we in het midden, maar deze
Gouden Eikel is er ééntje waar Scrat uit Ice age jaloers op zou zijn! Daarom kapen wij
de villa voor het RSW-weekend, want we hebben gehoord dat er dan ff niemand thuis is. We zetten de
poorten wijd open voor de verering van de Gouden Eikel. We hangen eikenslingers op, drinken eikeltjeskoffie
(naar recept van Paulus de boskabouter) en nodigen passende gasten uit: Tonny Eyk, de Eikenprocessierups
en vooruit, omdat Scrat de gouden eikel toch nooit te pakken krijgt mag ook hij komen feesten. Wees
welkom in Villa Eikenhorst voor een vorstelijk feestje en onthoud onze slogan:

Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn…

subkamp

Villa Eikenhorst

RSW 2016
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Bij de toffe peren is het fijn,
ooh wat is het gaaf om op dat subkamp te zijn.
Dansen feesten en muziek,
subkamp toffe peren is uniek.
RSW is pas een groot feest
als je bij ons bent geweest.
samen maken we plezier en gaan we veel leren,
kortom wij zijn de toffe peren.
Dit gedicht is kort maar krachtig,
subkamp toffe peer is prachtig.

subkamp
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De toffe Peren
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Castanea Sativ
a
anum
Aesculus Hippocast
Subkamp kastanje staat helemaal in het thema van de kastanje. In Nederland komen eigenlijk 2 soorten
kastanjes voor, de tamme kastanje (Castanea Sativa) en de wilde kastanje (paardenkastanje, Aesculus
Hippocastanum) de tamme kastanje is eetbaar maar de wilde is giftig. De tamme kastanje komt oorspronkelijk
niet in Nederland voor, maar is al heel lang geleden vanuit zuid Europa naar Nederland meegenomen.
Waarschijnlijk al door de Kelten zo’n 2800 jaar geleden. Maar doordat de Romeinen de boom verbouwden
om hun troepen te voeden, komt de boom nu vrij veel in Nederland voor. De kastanje is een noot in een
stekelige vrucht. Met de noot van kastanjes kun je van alles doen; je kunt ze poffen, figuurtjes van maken en
bijvoorbeeld een ketting van kastanjes maken.
Als je op ons subkamp staat, wees dan in je aankleding vooral creatief met de verschillende eigenschappen
van de kastanje, zoals bijvoorbeeld ruw van buiten zacht van binnen. We zien jullie in april.

subkamp

Kastanje

RSW 2016
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Feestprogramma
Het moge duidelijk zijn dat het hele weekend een dikke party moet worden, maar zoals het met cadeautjes gaat:
je mag ze pas uitpakken als je ze krijgt. Maar om een tip van de sluier op te lichten krijg je hier al vast het globale
programma op 3 feestposters. De rest krijgen jullie ter plekke te horen!
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vrijdag 15 april
18.00 – 19.00 - Aankomst en inchecken
In deze tijd worden jullie geacht aanwezig te zijn om door je eigen feestcommissie te worden verwelkomd. Je
meldt je daar met je hele ploeg, wordt ingeschreven en krijgt een plek toegewezen. Daarna mag je je tent gaan
opzetten
Tot 21.00 - Feesttent bouwen
Na het opzetten van de tenten en het slaapklaar maken daarvan, mag er al gestart worden met de opbouw
van het kampement. Hiervoor heb je tot ongeveer 21.00 uur de tijd. Dan verzamelt iedereen zich bij de eigen
feestcommissie en krijg je de eerste uitleg van de avond.
Rond 21.15 - Openingsparty RSW
Het comité “Feest Ter Herinnering Van De Boom Van Baden Powell” zal het startsein geven voor het feest,
met spetterende speeches, (Jip- en Janneke)champagne, feestgedruis en skihut-muziek. Dan gaat de eerste
feestbattle van start. We kijken wie de beste polonaises, dansmoves en DJ-gevoel in huis heeft! Als dat geen
punten oplevert…
Afterparty
Uiteraard willen we na deze eerste start nog even de gang van zaken bespreken met de ploegleiders. Die
worden ’s avonds uitgedanst en wel nog even verwacht bij de PL-raad op het eigen subkamp.
0.00 - Sleepy time
Feest of niet, we moeten de buurt ook te vriend houden, dus vanaf 0.00 heerst er weer een vredige kalmte over
het terrein en gaat iedereen zich lekker opladen voor de dag er na.

RSW 2016
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za 15 apr

8.00
8.30
10.00
11.00
16.00
20.00

20

en t
ry
Uitkateren
$0,Foodtruck in slingers
Cadeau present!
In draf over de voormalige paardenrenb
aan
Party-aniMaal
De beer is los!
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zaterdag 15 april
8.00 Uitkateren
voor die tijd je tent uit? Onmogelijk! Daarvoor heb je toch veel te hard gefeest? Vanaf dit tijdstip mag je pas je
gezicht laten zien en is er anti-kater-thee te verkrijgen bij je eigen feestcommissie. Er mag ook ontbeten worden,
zorg voor een passend uitkaterontbijt. Als je nog geen kant en klare broodmaaltijden hebt, maak dan meteen
een lunchpakket.
8.30 Foodtruck in slingers
Na het ontbijt moeten jullie allemaal weer fit en fruitig zijn om jullie kampement af te maken keukens / foodtrucks,
versiering, noem maar op. Het moet zo feestelijk mogelijk worden, maar ook qua scoutingtechniek in orde zijn.
We willen wijlen Baden Powell niet voor het hoofd stoten omdat er iemand door een slecht gepionierde bank
zakt en niet verder kan feesten.
10.00 Cadeau present!
Het is eindelijk tijd om jullie meegebrachte cadeaus te overhandigen. Dit zal bij de boom gebeuren en over het
exacte hoe en wat hoor je nog van jullie eigen feestcommissie. Ook mogen jullie je T-shirt afgeven om er een
mooie print op te laten maken.
11.00 In draf over de voormalige paardenrenbaan
Hier willen we nog niet te veel over kwijt, maar jullie mogen op zoek naar de mooie paarden van de Hoeve voor
Wedstrijdrennen van weleer. Dat gaat (helaas voor jullie) gewoon te voet, want er zijn niet voldoende knollen
beschikbaar voor jullie allemaal. Maar onderweg zal het mooi zijn en er zijn zeker enkele spannende verrassingen
te verwachten…

Voor deze memorabele voettocht heb je het volgende nodig:
• potloden, pen en papier
• dagrugzakje
• veldfles gevuld met water (per persoon!)
• insteekhoezen A4
• regenpak
• schaar
• gum
• goede wandelschoenen
• afvalzakje voor al het afval
• EHBO-doos
• lunchpakket

16.00 Party-aniMaal
Zodra jullie van de Hoeve op het kampterrein terug zijn, meld je je aan bij je eigen feestcommissie. Dan mag je
beginnen met de voorbereidselen van de feestmaaltijd, want die levert zeker punten op! Zorg voor een mooie
presentatie, een boom-waardig maal en dat de afwas op tijd gedaan is.
20.00 De beer is los!
Oftewel: we gaan weer een feestronde beginnen. Schuimparty? Boomtoppers, Jeroen van de Boom of Tonny
Eyk? Feest-DJ Ruud, Party Animals, Sander van Doornstruik? Hoe de avond verloopt, dat houden we nog even
geheim. Sorry! Maar het is zeker de moeite waard, want zaterdagavond is altijd een climax!
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zondag 16 april
8.00 - Tosti-time
Om jullie toch een beetje aan de gang te krijgen, moet een stevig ontbijt genuttigd worden. De feestcommissie
komt altijd checken of er lekkere tosties zijn. Uitdelen is niet verplicht, want extra punten zijn niet gegarandeerd,
maar je weet maar nooit!
9.00 (en niet eerder) - We breken de tent af!
Aan alle goede dingen komt een eind, zo ook aan dit feestweekend. We mogen natuurlijk niet het terrein als een
bende achterlaten, dus jullie gaan al jullie feestbouwsels afbreken en tot de laatste snipper opruimen. Er mag
niets achterblijven, dus al het afval moet door jullie zelf mee terug worden genomen!
12.00 - Brak en uitgedaagd
We moeten door! Feesten doen we dit weekend ook ’s ochtends. Er mag eerst geluncht worden, daarna is er
een buurtfeest om ook alle buurtbewoners mee te laten genieten van het boom-jubileum. Daar hebben we jullie
hulp als die-hard feestvierders hard bij nodig. Wie krijgt de meeste buurtbewoners aan het feesten?

Bij het werven gaan jullie een LOGIKWIS oplossen. Dat werkt zo:
Voor elke feestdeelnemer die je binnenhaalt krijg je een aanwijzing. In het diagram
kun je plusjes neerzetten (voor dingen die bij elkaar horen) en minnetjes (als het niet
bij elkaar hoort). Goed lezen dus en slim combineren, dan kun je uitvinden wat de
oplossing van de Logikwis is!
Hieronder kun je alvast oefenen:

14.30 - Een snoepzak of toch een boomvrucht?
We gaan de bruisende feestvreugde afsluiten. Maar niet nadat we kenbaar gemaakt hebben welke 4 ploegen
het hardst gefeest hebben. Die mogen proberen tijdens de LSW het nog eens dunnetjes over te doen. De
feestcommissie wenst hen veel succes!
15.15 - Houdoe en bedankt!
Na de afsluiting meld je je af bij je eigen feestcommissie en krijg je een herinnering mee. Als je kampterrein netjes
is bevonden, dan mag je gaan en zien we jullie graag weer bij het volgende feestje!
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Jurering
Hoewel het weekend een feest is, gaan we toch ook streng zijn. Wie is de grootste party-animal, het
boomvriendelijkst en kan zich meten met de scoutingkwaliteiten van Lord Baden Powell? Een jury (onder andere
jullie eigen feestcommissie) beoordeelt al deze onderdelen vakkundig en rechtvaardig. Omkoopbaar zijn ze niet
(of probeer toch die tosties eens…;)) Om je een idee te geven waar je punten voor kan krijgen staat hier in het
kort overzicht waarop en wanneer er beoordeeld wordt. Het is geen exacte opsomming, want we willen ook
ruimte laten voor eigen gezond verstand en leuke eigen ideeën van de deelnemers.

kampopbouw

Op vrijdagavond, na aankomst op het RSW-terrein, beginnen we met het opbouwen van het kamp. Dit bestaat
over het algemeen uit een slaap(feest)tent (of thema-boomhut ;) ) en een gepionierde keuken met keukenzeil.
Het opbouwen word beoordeeld door de eigen feestcommissie. Er wordt o.a. gekeken naar hoe jullie met het
materiaal en met elkaar omgaan, of iedereen een taak heeft, en of deze eerlijk verdeeld zijn. Daarnaast word er
gekeken naar de scoutfit. Uiteraard mogen jullie ook in jullie feestkledij je kamp opbouwen, maar in de meeste
gevallen zal dit niet heel praktisch zijn. Zonde om er al vlekken op te maken voordat het feest begint. Daarom
mag je ook je scoutfit dragen, maar let er wel op dat iedereen hetzelfde aan heeft.

Let op: het is een wedstrijd, dus hulp van leiding, ouders enz. is niet toegestaan! Jullie mogen wel geholpen
worden met het verplaatsen van je spullen naar het kampterrein. Mocht er geconstateerd worden dat
er toch geholpen word met het opbouwen, dan zal er onverbiddelijk puntenaftrek plaatsvinden. Dat zou
zonde zijn, toch?

beoordeling kamp

De kwaliteit van jullie kampement word pas beoordeeld op zaterdag, als jullie op bezoek gaan bij de Hoeve voor
Wedstrijdrennen. ’s Ochtends zal je nog tijd hebben om je kampement af te maken met een feestelijke finishing
touch. Bij de kampbeoordeling wordt er gekeken of jullie de tenten op de juiste manier hebben opgezet, en
of dit netjes is gebeurd. Denk hierbij aan strakke zeilen en haringen en tentpalen op de juiste plaats. Daarnaast
wordt er beoordeeld op hygiëne en veiligheid. Er word ook gekeken naar de constructie van de keuken. Is er
gepionierd, is het stevig, zijn de juiste knopen gebruikt, zijn de verhoudingen goed (bijvoorbeeld hoogte bank/
tafel/kooktoestel) en zijn er maximaal 12 palen gebruikt.
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thema

We geven een vette party ter ere van de boom van Lord Baden Powell. Dat willen we van jullie ook graag zien.
Daarom vinden we het ook erg belangrijk dat de elementen “feest”, ”boom” en “Baden Powell” en de naam van
je subkamp goed in jullie kamp zijn verwerkt. Ze hoeven niet alle drie even veel aanwezig te zijn, maar het gaat
er om dat we ook bij jullie lekker in het thema van dit weekend terecht komen en daar blij van worden. Maak
daar dus iets moois van in je tent, keuken, kleding en aankleding!
Dan is er natuurlijk het feestmaal. Jullie
eigen feestcommissie staat te popelen om
dit gepresenteerd te krijgen en te mogen
proeven. Er wordt hier beoordeeld op smaak,
originaliteit, passend in het feestgedruis, de
menukaart (bonnetjes!) en presentatie.
Ook hebben jullie een cadeau gemaakt. Dat
wordt natuurlijk beoordeeld op creativiteit,
hoe het bij BP’s boom past en of je je aan de
afmetingen gehouden hebt…

feestspelactiviteiten

De onderdelen die nu nog een beetje een
verrassing zijn, maar ook de tocht naar
de Hoeve voor Wedstrijdrennen worden
beoordeeld op tact, snelheid, samenwerking,
inzet, gescoorde punten en gewonnen
prijzen. Zorg dat je ploeg een goed geoliede
feestmachine is, want we gaan door tot we
er bij neervallen!

kampafbraak

Dit gebeurt op zondagochtend. Er wordt wederom gekeken naar samenwerking en taakverdeling. Daarnaast
is het belangrijk dat je het kampterrein netjes achterlaat en dat alle afval wordt meegenomen. De beoordeling
wordt gedaan door je eigen feestcommissie.

Meer informatie
Zie voor meer informatie over de RSW 2016:
www.regio-rondomdeijssel.nl
Op deze site zullen ook foto’s van de RSW 2016 worden gepubliceerd.
Mocht je nog vragen hebben, stel ze aan je eigen leiding. Mochten die het niet weten, dan kun je de organisatie
bereiken op:
scouts@regio-rondomdeijssel.nl
Zie voor meer informatie over de LSW 2016:
www.scoutingwedstrijden.nl
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