een zoektocht
naar oerscouts

Afval
Havelí ligt in een prachtig jungle-terrein. Baden Powell zei het al: “Laat de wereld een beetje beter achter dan dat je
haar vond.” Dus jullie zijn van harte welkom, maar als nette gasten zorgen jullie er voor dat je terrein minstens zo
mooi en schoon zal blijven als jullie het aantroffen. 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.
Denk er om dat je je afval scheidt, want ook dat is tegenwoordig normaal.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 mag je gaan.

roken en alcohol
Op expeditie heb je een grote verantwoordelijkheid. Alleen daarom al staat de organisatie het nuttigen van
drank, drugs en rookwaar niet toe. 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
 Hey, we zijn in de jungle, dus waar wil je eigenlijk stroom vandaan halen? En je powerbank is ook wel een
keer leeg… Alle elektrische apparatuur is niet nodig, dus verboden, m.u.v. een zaklamp en een fotocamera.
Al het overige wordt door de buurtraad in bewaring genomen, indien het wordt aangetroffen.
 Mobiele telefoons zijn ten strengste verboden. Als je gebruik maakt van een mobiel
tijdens de spellen, dan wordt je ploeg voor dat spel gediskwalificeerd. Word je
betrapt met een mobiel, dan wordt ‘ie ingenomen door de buurtraad. Indien
het om persoonlijke omstandigheden noodzakelijk is om een mobiel bij
je te hebben, zorg dan dat jouw leiding bij aankomst op het terrein
overlegt met de buurtraad (subkampstaf) over het gebruik en in
bezit hebben er van.
 De buurtraad 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 communicatiemiddelen bij je te hebben,
tenzij anders aangegeven.

meer informatie
Zie voor meer informatie over de RSW, waaronder de indeling van de subkampen:
rondomdeijssel.scouting.nl/activiteiten/scouts/rsw
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:
www.scoutingwedstrijden.nl
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DE HUISREGELS VAN HAVELI
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. We moeten zuinig zijn op onze jungle en we willen geen overlast veroorzaken.
De expeditieleiding en de buurtraden zien er op toe dat de huisregels in acht genomen worden, maar ook leiding
mag er op wijzen en zelfs jij mag het gerust zeggen als je iemand anders iets verkeerd ziet doen. Houd het dan
wel netjes, want ook respect voor elkaar hebben is een regel…

informatie RSW 2020
17, 18 en 19 april

ze komen naar benee!
Veiligheid en algemeen
 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 de buurtraad (subkampstaf). Toestemming van je eigen leiding
is niet voldoende!
 We laten de EHBO-trommel het liefste dicht, dus wees voorzichtig met messen. Een zakmes of multitool
is toegestaan (mits je er mee om kunt gaan), kapmessen, bijlen en dergelijke zijn verboden. Wanneer je
jouw mes (meermalen) onjuist gebruikt, dan wordt dit door de buurtraad of expeditieleiding in bewaring
genomen.
 Gebruik je medicijnen of heb je zelf iets waarvan het belangrijk is dat de buurtraad (subkampstaf) het weet,
zorg dan dat je leiding hierover overlegt met de buurtraad zodra je arriveert op het terrein
 Zelf een (kamp)vuur maken is niet toegestaan. De buurtraad zorgt vast wel voor een mooie fik!
 Je mag alleen je gasstel gebruiken wanneer er bluswater klaar staat.
 Je mag jouw gasfles zelf aansluiten op je brander, maar je mag deze niet gebruiken voordat jouw buurtraad
‘m gecontroleerd heeft. Als je twijfelt, laat de gasslang dan door de buurtraad aansluiten.
 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’ plus 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” is een goede en veilige basisregel)
 Als je iets vindt dat niet van jou is, dan lever je dat bij de buurtraad in.
 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.
 Mocht je de pech hebben dat er iets van jou 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.

Hygiene en rust
 Van 0.00 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 doen en/of groente spoelen. Dat doe je bij je
eigen kampkeuken.
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De organisatie dankt bij voorbaat alle groepen en individuen, leidinggevenden en uitvoerenden die een rol spelen bij
de voorbereiding en uitvoering van deze RSW. Zonder jullie oerscout-waardige vaardigheden is een jungle-expeditie
als deze niet mogelijk! Uiteraard hopen we iedereen weer terug te zien tijdens de RSW 2021!

aandachtspunten
 Pak alle bagage zo compact mogelijk in en neem vooral niet te veel 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).

RSW 2020
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BENODIGDHEDEN EXPEDITIE JUNGLE FEVER
Een handig lijstje met spullen die je nodig hebt, zowel persoonlijk als per ploeg.

persoonlijke bagage
 persoonlijke bagage (zoals slaapzak, matje, schone kleren, ed.)
 drinkfles, bord, mok, bestek
 scherp zakmes
 extra theedoek
 themakleding (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
 Zonnebrandcrème indien van toepassing

ploegbagage

or
je paklijst vo
de
in 't onbeken

 Minstens één uitgeprint exemplaar van dit boekje
 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
 Jungle / Expeditie / Oerscout-aankleding voor tent en keuken
 Je Plaquette (zie hoofdstuk ‘plaquette – bewijs van geschiktheid’ voor de eisen)
 Je Jungle bottle (zie bij ‘spellen’)
 potje of flesje met biologisch afbreekbaar afwasmiddel
 keukengerei / pannen enz.
 ingrediënten voor de themamaaltijd (zie bij ‘jungle food’ voor meer info)
 fles met ranja, of ander drinken voor het weekend
 boterhamzakjes en clipjes (of milieubewuster: een broodtrommel per persoon)
 toiletpapier
 een gasstel met volle gasfles of primusbrander met voldoende brandstof/doorprikkers (zie ook bij hoofdstuk

‘Veiligheid’).
 vuilniszakken
 jerrycan
 emmer
 voor elk ploeglid een reflecterend hesje voor tijdens de hike
 kompas
 een kaarthoekmeter (en kennis hoe deze te gebruiken!)
 een GPS (en kennis hoe deze te gebruiken!). kun je echt niet (voldoende) gps-en regelen, neem even

mail-contact op met de organisatie, dan kijken we of we er een mouw aan kunnen passen. Je GPS dient op
positieweergave hddd° mm,mmm’ te staan en kaartdatum WGS 84 (de laatste is meestal standaard ingesteld
bij deze positieweergave)
 Setje reservebatterijen voor de GPS (zorg dat er in je GPS volle batterijen zitten)

AAN ALLE SCOUTS VAN REGIO RONDOM DE IJSSEL,
Zoals je in de krant hiernaast kunt lezen, is tijdens een jungle-expeditie in het regenwoud van de Amazone
een bijzondere ontdekking gedaan. De twee ervaren biologen en ontdekkingsreizigers Bernard Livingstone en
Alexander Stanley (inderdaad, achter-kleinzoons van de bekende David Livingstone en Henry Morton Stanley)
gingen in eerste instantie naar de regenwouden van Zuid Amerika om de populatie van de Gele Blauwwang
Brulkikker te onderzoeken. Vanuit het basiskamp Havelí zijn ze het gebied ingetrokken waar de Gele Blauwwang
Brulkikker leeft.
Na enkele dagen stuitten ze op een verlaten kampement. Livingstone en Stanley dachten in eerste instantie dat
er nóg een expeditie in het gebied was. Maar bij nadere inspectie bleken de tenten heel erg oud te zijn en ook
waren er geen moderne apparaten aanwezig. Ze troffen alleen dingen aan als zelfgemaakte gereedschappen,
waaruit ze de conclusie trokken dat het om een lokale bevolkingsgroep moest gaan.
Toen ze in een logboek een prent ontdekten van Baden Powell wisten ze het zeker: hier moesten Oerscouts
wonen! Stanley bedacht ineens dat Havelí het dorp is waar 100 jaar geleden de welpen waren opgericht. Het
dorp was intussen verlaten, maar het was wél een verklaring waarom de bewoners van het kampement wel
scouts móésten zijn.
De vuurplaats was nog warm (veilig achtergelaten, dat wel), dus de bewoners moesten ergens in de buurt zijn.
Stanley en Livingstone bleven zo lang als ze voorraden hadden in het kampenment om de Oerscouts op te
wachten. Helaas kwam er niemand opdagen. Ook in de omgeving, op de route terug naar Havelí, vonden ze
niemand.
Terug in het basiskamp leggen ze meteen contact met de bewoonde wereld en de Internationale Scouts
Association om hun vondst te melden. Deze besluit meteen dat de Oerscouts ook écht gevonden moeten
worden en daarom gaan ze een scouting-expeditie op touw zetten. Ik ben echt súperblij om te mogen zeggen
dat ik, Fleur Vonk, als ervaren Jungle-gids en scout de expeditie mag leiden. Ik word bijgestaan door mijn goede
vriendin, expeditie-arts Professor Sarah Eliza Nieltje, die ruimschoots ervaring heeft met groepsexpedities in
tropische omgeving. Verder zullen er nog wat assistenten zijn.
Maar het vinden van de Oerscouts in zo’n groot gebied met maar weinig mensen kan een langdurige klus
worden. Daarom wil ik liever met een grote groep gaan. En wie zijn er nou geschikter om Oerscouts te vinden
dan… scouts! Na een ingewikkelde loting mag ik ook nog eens bekend maken dat de Nederlandse scouts uit
de regio Rondom de IJssel als winnaars uit de bus zijn gekomen! Ja, jullie dus! Dus pak als een malle je roestige
pijlsnelle verrekijker en je tropenhelm in en maak je klaar om af te reizen naar het basiskamp Havelí. Daar begint
jullie spannende avontuur, dat we vanwege de koortsachtige opwinding die er heerst “expeditie Jungle Fever”
gedoopt hebben.
n vind je uitgebreid
Om een veilige, kapot-gezellige en Oerscouts-like expeditie te hebben
uitgebreide informatie in deze
eid je voor op een spannend avo
brochure. Lees alles goed door, meld je ploeg aan en bereid
avontuur. Dan zien we
ingen aan het doen en haal jullie vrijdagavond
v
jullie op de Nishaani plaats in Havelí. Ik ben al voorverkenningen
op met
de helikopter! #zinin!

Liefs, namens de hele expeditieleiding
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WAAR LIGT HAVELI?
De RSW 2020 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.

hike
Tijdens de expeditie moet er een stuk jungle uitgekamd worden, op zoek
naar de Oerscouts. Deze hike, stelt de kennis van tochttechnieken op de
proef en onderweg kom je op plekken waar opdrachten en uitdagingen
gedaan moeten worden. Er is een GPS voor nodig. Zorg dat je die hebt en
weet hoe deze werkt (weet hoe je een coördinaat invoert, zorg dat hij is
ingesteld op positieweergave hddd° mm,mmm’ en kaartdatum WGS 84). Ken
ook zo veel mogelijk routetechnieken, zoals bijvoorbeeld kruispunt, bolletjepijltje, stripkaart etc.

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.
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Een jury (waaronder de buurtraad en
de expeditieleiding) beoordeelt al de
voornoemde onderdelen vakkundig en
rechtvaardig. Omkoopbaar zijn ze niet
(of probeer het toch eens, met een
jungleburger bijvoorbeeld…;)). We maken
een eerlijke verdeling tussen creativiteit
(thema), sport & spel en techniek. Ben
je niet zo goed in het één, dan wel in het
andere. Als je je verdiept in de uitleg en
er iets leuks van maakt en bij de spellen
lekker meedoet, dan komt dat met jullie
puntenaantal wel goed! En kom je niet
voor de winst, maak er dan gewoon een
leuk en gezellig weekend van door lekker
mee te doen. Gezelligheid is namelijk ook heel belangrijk!
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parkeren
 Degenen die jullie wegbrengen worden verzocht, nadat jullie zijn afgezet, om zo snel mogelijk weer te
vertrekken in verband met de beperkte parkeerruimte.
 Leiding die blijft overnachten wordt verzocht om de auto’s te parkeren op een nog nader aan te wijzen plek.
 Zondag kunnen de ophalers hun auto’s parkeren op de zandvlakte, op aanwijzing van de parkeerwachten
Wij verzoeken de bestuurders om de aanwijzingen van de organisatie op te volgen voor een vlotte
doorstroming.
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Let op: de RSW 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?
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inchecken

spellen
Tijdens de expeditie komen we voor
uitdagingen te staan. Deze zijn verwerkt
in spellen. Als de spellen goed uitgevoerd
worden, leidt ons dat misschien naar de
Oerscouts! En wie daarbij het hardst zijn best
doet verdient een compliment, in de vorm van
punten. Luister dus goed naar wat je moet
doen en voer dit zo goed mogelijk uit. De
score van de spellen telt zeker mee voor de
einduitslag!

Vrijdag 17 april zijn jullie om 18.00 uur van harte welkom op het terrein in correcte scoutfit of, beter nog, in
je expeditie-themakleding. Bij aankomst meld je je als complete ploeg bij de buurtraad (subkampstaf) van jullie
buurt (subkamp). Daar worden jullie ingecheckt en van de buurtraad krijgen jullie te horen waar jullie de tent
en keuken mogen opzetten. De tent moet staan vóór de kampopening, zodat jullie vrijdagnacht kunnen slapen.

jungle bottle
In de jungle is het handig als je een geschikte fles hebt om monsters
in op te vangen. We komen tijdens de expeditie vast gekke dingen
tegen die we moeten onderzoeken. Bijvoorbeeld water: is het
drinkbaar of niet? Daarvoor hoort tot de standaarduitrusting van
elke ploeg een Jungle Bottle. Die maak je van een PET-fles.
Op de PET-fles moeten 8 ringen worden getekend van 2 cm hoog,
het liefst met watervaste stift. De fles moet een etiket bevatten
waar de patrouillenaam het ploegnummer duidelijk zichtbaar zijn.
De patrouilles met de meest origineel versierde flessen kunnen
bonuspunten verdienen. Let op, alleen het etiket mag versierd
worden! Zie de afbeelding hiernaast voor de verduidelijking.

aanhanger mee? let op!!
Aanhangers mogen op aanwijzing van de parkeerwachten zelf naar het
subkamp gereden worden. Bij minder goed bereikbare kampterreinen
is het mogelijk dat de organisatie de aanhanger naar en van het
subkamp rijdt (alleen indien écht noodzakelijk en altijd in overleg met
parkeerwacht).

houdoe en bedankt!
Zondag 19 april omstreeks 14.30 uur begint de sluiting – waarbij ouders
van harte welkom zijn – met als hoogtepunt de bekendmaking welke
ploegen de beste bijdrage aan de expeditie geleverd hebben en naar de
LSW 2020 gaan. De sluiting is rond 15.00 uur afgelopen. Daarna meld
je je met je hele ploeg af bij je buurtraad en krijg je een herinnering aan
dit mooie themaweekend. Let op, de tijden zijn indicatief!

op expeditie met je roestige
pijlsnelle verrekijker
18
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NOODNUMMER TIJDENS KAMP
De centrale organisatie heeft een centraal noodnummer:
06 – 43 09 18 92 (Gijs van Riesen)
Alleen voor noodgevallen! (en niet voor verloren spullen etc.)
In andere gevallen eerst contact opnemen met je buurtraad en daarna
eventueel met je eigen leiding.

RSW 2020
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kamp - thema
Jullie zijn ingekwartierd bij één van de buurten (subkampen) in het voormalig welpendorp
Havelí, in de Jungle van het Amazonegebied. Havelí is het basiskamp voor expedities, waar
ook jullie Expeditie Jungle Fever start. Je buurt heeft een naam: Baloe, Bagheera, Kaa of
Koning Lowie. En misschien ook wel andere kenmerken die je kunt gebruiken. We gaan op
zoek naar Oerscouts. Dat doen we in een expeditie. Daar heb je uitrusting voor nodig en
skills. Wat is je uitrusting, wat staat er klaar om mee te nemen op expeditie?
Deze elementen kun je gebruiken om in je kamp te verwerken. Niet alles hoeft even veel
aanwezig te zijn, maar het gaat er om dat we ook bij jullie kampement in het thema van
dit RSW-weekend terecht komen en daar blij van worden. Maak daar dus iets moois van
in je tent, keuken, kleding en aankleding! Verzin een bijpassende naam voor je ploeg. Zoek
inspiratie op internet, in boeken, bij je leiding en geef er vooral je eigen toffe draai aan.

RONDLEIDING DOOR HAVELI
Havelí is het oer-welpendorp, dat 100 jaar geleden is gebouwd. Als je welp bent geweest, dan heb je vast
wel eens van het dorp gehoord. Daar woonden Mowgli en Shanti, omringd door hun dierenvrienden Baloe,
Bagheera, Kaa, Koning Lowie met z’n Bandarlog Horde en nog vele anderen.
Intussen is Havelí verlaten door de mensen en het dient tegenwoordig als basiskamp voor expedities. Enkele
dieren zijn gebleven om de personen die op expeditie gaan op te vangen en te voorzien van de broodnodige
zaken. Zij beheren elk een buurt en in één van die buurten kom jij terecht met je ploeg.
En ken je de jachtgebieden nog? Die vind je hier ook terug. Kijk maar op de kaart. De Nishaani plaats is het
belangrijkste. Dat is de plek waar de expeditie gaat beginnen. En volgens Fleur speelt de Emaarate ruïne ook een
grote rol. De raadsrots is het gebouw waar de expeditieraad plaatsvindt. Daar gaat je leiding naar toe. Die staan
trouwens met hun tentjes bij het Wolvenhol. Beide zijn verboden terrein voor jullie! Net als de Talaab Poel, daar
mag je alleen heen met toestemming van de expeditieleiding of je buurtraad. De Khaali Jagah vlakte is in deze tijd
van het jaar wat zanderig. Bij droog weer kan het erg stoffig zijn, dus til je voeten op als je loopt!

oerscouts

welcom e to the
junglee!!
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kamp - techniek
opbouw
Op vrijdagavond, na aankomst op het RSW-terrein Havelí, beginnen jullie met het
opbouwen van het kamp. Dit bestaat over het algemeen uit een slaaptent en een
gepionierde keuken met keukenzeil. Er wordt o.a. gekeken naar hoe jullie met het
materiaal en met elkaar omgaan, of iedereen een taak heeft, en of deze taken eerlijk
verdeeld zijn. Daarnaast word er gekeken naar de scoutfit. Uiteraard mogen jullie
ook in je expeditie-outfit je kamp opbouwen, als jullie maar hetzelfde gekleed zijn
(dus niet de helft in scoutfit en de helft in thema)

1. Nishaani plaats
2. Khaali Jagah vlakte
3. Emaarate Ruine
4. Talaab poel
5. Guha grotten
6. wolvenhol
7. Raadsrots

SUBKAMPEN
100 - Baloe
200 - Bagheera
300 - Kaa
400 - Koning Louie
het honderdtal komt overeen
met dat van je ploegnummer

beoordeling kamp
De kwaliteit van jullie kampement word pas beoordeeld op zaterdag,
als jullie op expeditie zijn. ’s Ochtends zal je nog tijd hebben om
je kampement af te maken met een subtiele 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 tentdaken 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.

5.

4.

1.

2.
6.

jungle

3.

boogie

afbraak

100

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 de buurtraad.

200

junglebook
300

7.
400
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jungle food
themamaaltijd

baloe’s berengrot & boshut

De maaltijd van zaterdagavond is een maaltijd 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 het moet natuurlijk wel een bij een expeditie naar Oerscouts
passende maaltijd worden. Bedenk bijvoorbeeld hoe Oerscouts hun eten zouden
bereiden, of hoe jugle(boek)-eten er uit zou kunnen zien. Wat eet je tijdens een
expeditie? Gebakken slang (sorry Kaa…)? Sprinkhanen en kevers? Hakuna Matata!
Wat je ook maakt: verras de jury omver met je thema en zorg dat het smakenpalet
bij jungle, expeditie of Oerscouts past. Voorzie je maaltijd van oerwoudgeluiden of
expeditie-attributen, want hoe origineler je themapresentatie, des te meer punten.
Hoe lekkerder, nog meer punten! Je buurtraad zal de maaltijden beoordelen. Er wordt
gelet op smaak, originaliteit, of het past bij het thema, uiterlijk van de menukaart
(bonnetjes!) en presentatie.
Wat voorwaarden, om het iedereen gelijk te houden:
 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 en houd
daar rekening mee. Een mogelijkheid is om bederfelijke etenswaren
diepgevroren en in een koelbox mee te nemen, zodat het nog een lange
tijd koel blijft. Voorgaren kan ook, maar zorg dat het dan lekker blijft en
geen taaie droge kost wordt.
 Je moet met je ploeg (of een afvaardiging daarvan) de maaltijd presenteren
aan de . Voor-, hoofd- en nagerecht in één keer. Zorg dat je deze drie
onderdelen tegelijkertijd klaar hebt en laat daarbij 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 + nummer 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.

Aan mijn berenvrienden,
Nog even en het is weer zover, hét kamp van het jaar. Dit jaar valt ook aan mij, Baloe, de eer
te beurt om een subkamp te vertegenwoordigen. En dit doe ik natuurlijk zoals jullie van mij
gewend zijn, alles zo beregroot mogelijk en natuurlijk vooral beregezellig!
Jullie zijn van harte welkom om in mijn berengrot te komen kijken (zolang jullie van mijn
voorraad honing afblijven natuurlijk). Vervolgens kunnen we gezellig rond een kampvuurtje
zitten bij mijn boshut liederen zingen, daar ben ik tenslotte beregoed in! En dat leer ik jullie
ook graag, want wat je van beren leren kan..
Kom jij met je patrouille bij Baloe’s Beroemde en Beregezellige Boscomplex tijdens de RSW?
Zorg dan dat je mijn nummer uit je hoofd kent, een goed humeur hebt en genoeg lekkers om
te eten!

dje kennen!
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Jullie zelf je drinken te verzorgen dus neem bijv. fles(sen) met ranja mee. Voor de ontbijten en lunches dienen
jullie zelf brood en beleg mee te nemen (4 broodmaaltijden dus).
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EXPEDITIESTRIJD
Strijd? Jazeker! Omdat we zeker willen weten dat we de ploegen mee hebben die op expeditie-gebied ook écht wat
kunnen, hebben we een aantal zaken waar we jullie ploegen op beoordelen. De belangrijkste vind je in dit hoofdstuk.
De drie ploegen die het meest hebben bijgedragen aan het vinden van de Oerscouts en het meest hebben aangetoond
dat ze expeditie-waardig zijn, mogen deelnemen aan de LSW.
We beoordelen de categorieën Kamp-thema, Kamp-techniek, spellen, hike, maaltijd en een door jullie zelf te bewijs
van geschiktheid voor deze expeditie. Wat moet je doen, waar let de jury op? Hieronder enkele do’s en don’ts en er
staan tips, bagagelijst en regels. Doe er wat mee en win een reis naar de LSW!

plaquette - bewijs van geschiktheid
Waarom is jouw ploeg de beste voor expeditie Jungle Fever? Overtuig je buurtraad
en de jury door een deelnamebewijs te maken, waarop je aangeeft wat jullie allemaal
goed kunnen om bij te dragen aan de zoektocht naar de Oerscouts. Bijvoorbeeld:
jezelf een weg banen door de jungle met een kapmes (dat hoef je trouwens niet zelf
mee te nemen, de expeditieleiding heeft alles wat nodig is). Of primitief koken met
spullen uit de Jungle, Aardrijkskundige kennis van het Amazonegebied, je hangmat
goed op kunnen hangen, kunnen navigeren op de zon en maan en… nou ja, genoeg
om op te noemen.
Verzin, euhhh ik bedoel, schrijf dus op wat jouw ploeg allemaal kan en verwerk dat
in een mooie plaquette, en lever die in bij de buurtraad van je subkamp als je vrijdag
met je ploeg aan komt.
 Afmetingen: ongeveer 30 x 40 cm, de vorm mag je zelf bepalen, wees creatief!
 Ondergrond: de plaquette moet als een bord omhoog gehouden kunnen worden,
dus een stevige basis zoals een plaat karton, hout of foamboard
 Een plaquette ziet er belangrijk uit en straalt je kennis en kunde uit
 Opschrift. Op de plaquette dient tenminste de volgende tekst leesbaar te zijn:
* je ploegnaam
* RSW 2020
* Expeditie Jungle Fever
* je tekst waarom jullie ploeg de geschiktste is voor deze expeditie
 Er moet een stempelruimte zijn waar de buurtraad een stempel en je
ploegnummer kan neerzetten van 5 x 5 cm
 We gaan op expeditie naar de Oerscouts in de Jungle, dus zorg dat één of meer
van deze dingen terug te vinden is in hoe je plaquette er uit ziet!

BASECAMP BAGHEERA
Hoi dappere expeditiegangers! Mijn naam is Bagheera en ik weet wat jullie voor en na een expeditie nodig hebben.
Jullie gaan een zware tocht tegemoet en komen uitgeput terug. Daarom heb ik een compleet expeditieresort
opgericht: Basecamp Bagheera. Daar zijn alle zaken aanwezig die er voor zorgen dat je uitgerust, fris en fruitig op
expeditie gaat. En als je net terug komt van een zware beproeving, vind je in mijn resort voldoende ontspanning en
vertier. Het hart van Basecamp Bagheera is Bagheera’s Bruisende Binnenplaats. Daar zal mijn eigen buurtraad
jullie met open armen ontvangen en voorzien je van alle luxe die de jungle ons biedt.
Aan de binnenplaats vind je Bagheera’s Bijzondere Boombungalows,
plekken die je kunt afhuren als je een overnachtingsplek zoekt om je met je
team lekker af te kunnen zonderen. Voor degenen die niet zo veel geld hebben
zijn er BaseKampeerplaatsen, plekken waar je een tent en een keuken kunt
opbouwen. Eigenlijk nog leuker dan zo’n boombungalow! Neem vooral je
eigen hangmat mee en hang deze lekker op!
Verder ben ik dol op gezelligheid en
daarvoor is Bagheera’s Beregezellige
Bananenbar. Ik ben namelijk crazy gek
op de bananen die Koning Lowie altijd
eet. Zo af en toe laat ik ff een vrachtje uit
Lowies voorraad importeren om daar de
lekkerste gerechten mee te maken. De
bar is de centrale bijeenkomstplek voor
alle expeditiegangers die in Basecamp
Bagheera zijn ingeboekt. Maar ook
buitenstaanders zijn welkom.
Elk weekend spelen we de beruchte Bonafide Bananenbingo,
een spel met bananen als hoofdprijs. Het is een plek waar het altijd
gezellig toeven is en waar onze expeditie-gasten een warm welkom
krijgen.
Ben je ingedeeld in de 200-nummers, dan heten we
je welkom bij Basecamp Bagheera! Ook mag je je
thema-aankleding (zie hoofdstuk kamp – thema)
aanvullen met elementen uit Bagheera’s
basecamp, zoals boomhutten, bananen,
bingomolens, verzin het maar!
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koning lowie’s
bananenrepubliek

Goedendag beste aapjes, ik ben koning Lowie. De joligste
aap uit de jungle, te herkennen aan een prachtig mooie
oranje vacht en geinige apenstreken. Tijdens het RSW
weekend zal ik ervoor zorgen dat jullie een onvergetelijke
tijd tegemoet gaan.

subkamp kaa
Kaa is de slang van het Junglebook verhaal. Kaa is flexibel en kan
zich door alle ruimtes makkelijk voort bewegen. Veder heeft
Kaa schutkleuren en valt daarom niet op in zijn omgeving. Kaa
heeft hypnotiserende ogen en een hypnotiserende stem. Met zijn
hypnotiserende krachten probeert hij de figuren uit het Junglebook
te beïnvloeden. Kaa is zeer listig en sluw en heeft zijn eigen agenda,
waarvoor hij iedereen te vriend moet houden, maar ondertussen zijn
eigen plan trekt.
luisssster naar mijn
sssssong...

Daarom beschermt hij Mowgli ook voor Shere Khan. Om anderen te
helpen moet je je vijanden misleiden, dit is een sterke kant van Kaa. Naast
zijn listige karakter heeft Kaa ook een wijze kant die eigenlijk alleen in de
originele boeken naar voren komt. In deze versie is Kaa één van Mowgli
zijn beste vrienden, hier is Kaa net als Bagheera en Baloe één van zijn
mentoren.

In de ruïne (onze bananenrepubliek) waar ik samen met
de andere apen woon, komen we samen om te genieten
van onze bananenvoorraad en het kampvuur waarbij we
de leukste liederen zingen met de complete Bandar-log.
Dus als jij met je patrouille tijdens het RSW weekend bij
mij komt logeren, neem dan alles mee wat oranje/geel is of
met bananen, apen of de jungle te maken heeft!
jij
ik ben net als

alouwie-e!

Op ons subkamp kan je altijd op de wijsheid van de subkamp staf aan, maar… Het kan zijn dat wij het meest
profiteren van de antwoorden die wij jullie geven.. Dus let goed op! Daarnaast zijn wij best flexibel maar het
moet wel in ons plan van het subkamp passen.

12

infobulletin Expeditie Jungle Fever

RSW 2020

13

