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informatie RSW 2017
31 maart, 1 en 2 april
Help superheld Crash zijn krachten terug te vinden

De organisatie dankt bij voorbaat alle groepen, leidinggevenden en overige medewerkers die een rol spelen bij de
voorbereiding en uitvoering van deze RSW. Zonder jullie is deze heldendaad niet mogelijk! Uiteraard hopen we
iedereen weer terug te zien tijdens de RSW 2018!

Beste Scouts,
Via deze weg roepen wij jullie hulp in. Ik denk dat je ons niet kent, maar wij zijn Klaas, Gertjan, Tara en Nina, vier
vrienden uit de stad Avalon. We hebben nog een vijfde vriend. Dat is Frank, beter bekend als superheld CRASH.
Voor hem en ook voor de stad is deze roep om jullie hulp. Hij is namelijk pasgeleden ineens z’n superkrachten
verloren. Sindsdien zit hij depri thuis en wil hij niets meer doen. Hij is zo gewend om mensen en dieren in nood
te helpen en nu kan hij dat niet meer!
En wat nog erger is: sinds CRASH zijn krachten kwijt is, zijn er schurken die hier ernstig misbruik van maken!
Bankovervallen, het beroven van oude vrouwtjes en het jatten van fietsen zijn aan de orde van de dag. Het hele
politiecorps, dat op vakantie was omdat CRASH de boel in de gaten hield, is teruggeroepen van verlof. En of
het nu toeval is of niet, op beelden van bewakingscamera’s is steeds dezelfde figuur te zien: een superschurk die
bekend staat als “Slupor”. Z’n ware naam kent niemand.
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We weten het niet zeker, maar we hebben wel het ernstige vermoeden dat Slupor verantwoordelijk is voor het
wegvallen van de superpowers van CRASH. Het is net iets té toevallig dat juist hij overal aan het inbreken en
overvallen is. Maar de politie durft ‘m niet aan te pakken. En CRASH… of liever gezegd: Frank? Die zit alleen
maar binnen.
Daarom vragen we jullie om te komen helpen. Als jullie komen opdagen als superhelden, ook al heb je geen
echte superkrachten, dan wordt Frank daar misschien een beetje blijer van. En met z’n allen krijgen we die
Slupor ook wel te pakken! We hebben ook een paar échte superhelden uitgenodigd. Zij nemen jullie onder hun
hoede en leren je misschien nog wel wat supermoves!
Wij, Frank/CRASH en de stad Avalon zullen jullie dankbaar zijn!
Powervolle groeten van Klaas, Gertjan, Tara en Nina.
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Waar ligt Avalon?
De RSW 2017 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 31 maart zijn jullie tussen 18.00 uur en 19.00 uur van harte welkom op het terrein in correcte scoutfit
en met je supercape om of je plasmagun in de hand (wel vergrendeld uiteraard). Bij aankomst meld je je als
complete ploeg bij de subkampstaf van jullie subkamp, die voor de gelegenheid dit weekend omgedoopt zijn tot
“superkamp” en “superkampstaf”. Van je leiding hoor je vooraf op welk superkamp je staat. Daar worden jullie
ingecheckt en van de superkampstaf krijgen jullie te horen waar jullie de tent en keuken mogen opzetten. De tent
moet staan vóór de kampopening, zodat jullie vrijdagnacht kunnen slapen.

welkom!
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 2 april omstreeks 14.30 uur begint de sluiting – waarbij ouders van harte welkom zijn – met als
hoogtepunt de bekendmaking welke vier winnende ploegen naar de LSW 2017 mogen gaan. De sluiting is rond
15.15 uur afgelopen. Daarna meld je je met je hele ploeg af bij je superkampstaf en krijg je een herinnering. En
dan mag je moe, maar toch vol nieuwe kracht en voldaan naar huis!

Noodnummer tijdens kamp
De centrale organisatie heeft een
centraal noodnummer:
06 - 49 14 78 56 (Bieuwkje)
Alleen voor noodgevallen!
In andere gevallen eerst contact
opnemen met je superkampstaf en
daarna eventueel met je eigen leiding.
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“U staat op mijn cape!”

bagagelijst

Super-Grover wil graag zijn cape meenemen. Jullie nemen uiteraard ook jullie superheldenoutfit mee! Wat er in
elk geval nog meer mee moet staat in onderstaande lijst.

persoonlijke bagage
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persoonlijke bagage (zoals slaapzak, matje, schone kleren, ed.)
veldfles, bord, mok, bestek
scherp zakmes
extra theedoek
themakleding (superheldenoutfit, accesoires, 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

superheldeninformatieboekje

ploegbagage
























dit superheldeninformatieboekje
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
superheldhaftige aankleding voor tent en keuken
potje of flesje met biologisch afbreekbaar afwasmiddel
keukengerei / pannen enz.
ingrediënten voor de themamaaltijd (zie bij “Superfoods”voor meer info)
fles met ranja
boterhamzakjes en clipjes
toiletpapier
een gasstel met volle gasfles of primusbrander, met voldoende brandstof en doorprikkers (zie ook bij
hoofdstukje ‘Veiligheid’).
vuilniszakken
jerrycan
emmer
een kaarthoekmeter (en kennis hoe deze te gebruiken!)

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 “Stadspark Avalon”, zoals het RSW-terrein dit weekend heet, is een prachtig kampterrein. Natuurlijk moet
dit zo mooi en schoon blijven als we het aantroffen.
We gaan misschien wel smijten met superpowers en schurken verslaan, maar daarbij proberen we te rotzooi
en troep te vermijden. 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.

Reglement voor superhelden
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, zijn jullie al echte helden…
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 je superkampstaf. Toestemming van je eigen leiding is niet
voldoende!
 Zelf een (kamp)vuur maken is niet toegestaan. Je superkampstaf 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 superkampstaf het
gecontroleerd heeft. Als je twijfelt, laat het dan door je superkampstaf 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’ 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!)
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Als je iets vindt dat niet van jou is, dan lever je dat bij je superkampstaf 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
superkampstaf 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 superkampstaf 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
Superhelden – en zeker jonge superhelden in opleiding – hebben geen drank, drugs en rookwaar nodig, hoe
lekker het ook kan zijn. Daarom 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 superkampstaf 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 superkampstaf 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 superkampstaf.
 Plasmaguns, laserstralen, vechtrobots enzovoort mogen alleen op de daarvoor bestemde plek gebruikt
worden en alleen met toestemming van je superkampstaf.

RSW 2017
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superfoods
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 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 superkrachtige, heldhaftige, schurkverslaande maaltijd worden. Gooi al je powers in de strijd en verzin
een Superformiweldigeindefantakolosachtig etentje. Hoe origineler je themapresentatie, des te meer punten.
Hoe lekkerder, nog meer punten! Je superkampstaf zal het proeven en beoordelen. Wat voorwaarden, om het
iedereen gelijk te houden:

t.
nagerech

ofd- en
o
h
,
r
o
o
v
reatief!
c
s
e
e
W
engen
r
b
e
e
m
f
en zel
t
n
ë
i
d
e
r
ing
ullen
p
s
e
k
j
i
l
ederfe
b
t
e
i
n
n
ij de
b
allee
e
i
t
a
t
n
prese
issie
m
m
o
c
t
s
e
Fe
thema
n
i
t
r
a
menuka jes
net
met bon
per
n
e
t
s
o
k
le
maxima ,50
E2
persoon

12

+

superheldeninformatieboekje








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 superkampstaf. 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.

heldenkledij
t-shirt
Je hebt zelf natuurlijk al je superoutfit meegenomen, maar het bestuur voor het behoud van superhelden in
Avalon 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!

De superkampen

Tijdens het weekend ben je in opleiding bij een superheld en verblijf je in zijn superkamp. Wie hebben we
uitgenodigd en wat kun je van deze helden verwachten? Een korte introductie van de drie superkampen vind je
op de volgende bladzijdes.
Door op de plaatjes te klikken krijg je bijpassende filmpjes te zien van je superkampthema
(internetverbinding nodig)

RSW 2017
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Avalon is een mooie stad, San Fransokyo is toffer! Met z’n grote rode brug, het San
Fransokyo Technologie Instituut, steile straatjes en afgelegen buurtjes waar illegale
robotwars uitgevochten worden. Daar komen Hiro, Baymax en zijn heldhaftige
vrienden Honey Lemon, Fred, Gogo en Wasabi vandaan. Zij komen met z’n allen
CRASH helpen om zijn superpowers terug te krijgen. Daarbij nemen ze hun eigen
heldenkrachten mee en toveren ze superkamp 6 dit jaar om tot een klein San
Fransokyo. Oefen dus vast je fistbump, bouw een vechtrobot of ontwikkel een
supersuit en sluit je aan bij het vrolijke en een beetje nerdy zestal.

baymax
Hiro

Fred

honey lemon

gogo

klik op de plaatjes voor youtubefilmpjes (internetverbinding nodig)

14

wasabi

superheldeninformatieboekje

meet the team

ents
ble mom
a
r
o
m
e
m

fistbu

mps

meet baymax

botfight

san franso
kyo tour
i
in memoriam of tadash
RSW 2017

15

Rijk, een goede detective, fysiek in topconditie en geobsedeerd door wat hij doet. The ‘Dark Knight’ a.k.a.
Batman heet jullie van harte welkom op ons superkampterrein genaamd ‘Gotham City’. De meest geavanceerde
Batman-gadgets zijn hier te bewonderen, zoals de Batman-Vlieger, de Batman-Lego-Guy en The for-in-theDark-Night-lamp. Naast de gadgets is gezelligheid het belangrijkste wapen van Gotham City. Om the sfeer goed
mee te kunnen maken is het uit het hoofd leren van de Batman-yell een vereiste.
Alvast een hele goede voorbereiding gewenst namens de batmannen en batvrouwen van Supkamp Batman!

De Batman-yell:
‘We hebben veel kennis, zijn erg sterk;
De Batmobiel, ons eigen merk.
Ons Zwarte pak, is ook weer mee.
We gaan knallen op de RSW, BATMAN!
Wij zijn de bi-ba-batmans, shalalalala’

klik op de plaatjes voor youtubefilmpjes (internetverbinding nodig)

16

superheldeninformatieboekje

Dit jaar wordt ons superkamp geleid door de Hulk. Waarom? Waarom niet!!!!

De hulk is groot!
De hulk is groen!
De hulk is sterk!

Dus veruit de beste superheld die er bestaat. Hij verslaat jokers, pinguïns, vleermuizen en robots in zijn slaap.
Wat, hij verslaat hele legers!!
Dus de Hulk is de beste!!
Dus wij hopen dat jullie je ook van je beste kant laat zien!!
Groeten,
Jullie superkampstaf
RSW 2017
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programma
Uiteraard gaan we op zoek naar hoe we CRASH zijn krachten terug kunnen geven en daarvoor hebben we een
aantal activiteiten geregeld die ons dichter bij dat doel moeten brengen. Een kort overzicht:
vrijdag 31 maart
18.00 – 19.00 – Aankomst en inchecken
In deze tijd worden jullie geacht aanwezig te zijn om door je superkampstaf 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 – Superkampement 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 superkampstaf
en krijg je de eerste uitleg van de avond.
Rond 21.15 – Verwelkoming in Avalon door Nina & friends
Een flashback van wat er is gebeurd en bekijken wat we kunnen doen om CRASH te helpen.
Kan je tot vier tellen, dan kun je de hele wereld redden.
Kruip tijdens het spel in de huid van de vele superhelden. Het wordt een bloedstollend spannende avond. Een
flinke strijd moet er geleverd worden om deze wedstrijd super te eindigen. Leer vast alle superhelden uit je
hoofd dat komt zeker goed van pas. Wij zijn zeer benieuwd op welke superheld jij lijkt. Maar pas op, er ligt voor
superhelden altijd gevaar op de loer. Zet al je extra krachten in om de gele kierewiet de baas te zijn… Wie het
beste presteert, wordt beloond met punten!

Superraad
Uiteraard willen we na deze eerste start nog even de gang van zaken bespreken met de ploegleiders. Die
worden ’s avonds nog even verwacht bij de PL-raad op het eigen subkamp.
0.00 – Sleepy time
Superhelden moeten ook goed rusten en willen de bewoners van Avalon niet uit hun slaap houden. Vanaf 0.00
heerst er daarom een vredige kalmte over het terrein en gaat iedereen zich lekker opladen voor de dag er na.
18
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zaterdag 1 april
8.00 – Danoontje Power!
voor acht uur je tent uit? Nee joh! Dan heb je nog niet genoeg krachten opgedaan tijdens het slapen. Dus vanaf
dit tijdstip mag je pas je gezicht laten zien en is er sterke thee te verkrijgen bij je superkampstaf. Er mag ook
ontbeten worden, zorg zelf voor een krachtontbijt en doe je pushup- en squat-workouts. Als je nog geen kant
en klare broodmaaltijden hebt, maak dan meteen een lunchpakket.
8.30 – Thuisbasis
Na het ontbijt moeten jullie allemaal weer fit en fruitig zijn om jullie kampement af te maken. Een superheld heeft
een thuisbasis (denk aan de Batcave, Thunderbirds eiland, de knutselschuur van Hiro en z’n maten enzovoorts).
Transformeer jullie tent en keuken tot een ware thuisbasis die past bij jullie ploegnaam. Hoe mooier en origineler
aangekleed, des te meer punten er te scoren zijn!

11.00 – Ik heb er de kracht niet meer voor!
Een held heeft vaak een allerlei tools op zijn outfit. Dit kan heel handig zijn, maar wat nou als ze stuk gaan, hoe
red je je dan? Jullie gaan back to basic en een hike lopen zonder GPS. Nou ja, basic. Jullie hoeven niet aan de
hand van de zon en het aantal voetstappen een hike te lopen. Jullie mogen je eigen tools meenemen, denk aan
een kompas, een kaarthoekmeter en, je weet maar nooit, pen en papier.
Een held is ook erg slim, net als jullie. Neem een insteekhoesje mee, om de routes goed te kunnen bewaren en
beschermen tegen The Joker met zijn waterpistool, of de regen.
Denk er aan voldoende water mee te nemen voor deze super-hike. En zoals een echte held betaamt, zorg je
goed voor je omgeving, neem dus je afval mee. (Op elke post is een vuilniszak aanwezig.)
16.00 – Superfoods
Zodra jullie op het kampterrein terug zijn, meld je je aan bij je superkampstaf. Dan mag je beginnen met de
voorbereidselen van de maaltijd, want die levert zeker punten op! Zorg voor een mooie presentatie, een maal
waar je weer op krachten komt en dat de afwas op tijd gedaan is.
20.00 – Wie niet sterk is moet slim zijn
Een held heeft vaak superpowers zoals supersterk, supersnelheid, x-ray vision, telepathie en natuurlijk vliegen.
Maar wat is een held zonder superkrachten? Niks, zou je denken, maar dat is zeker niet waar. Je hersenen zijn
je krachtigste wapen. Zo kan je jezelf uit vele situaties redden door goed na te denken, om je heen te kijken en
samen te werken. Bovendien kan je ook heel goed anderen helpen.
RSW 2017

19

zondag 2 april
8.00 – Tosti-time
Na een inspannende avond moet een stevig ontbijt genuttigd worden. De superkampstaf komt altijd checken
of er lekkere tosties zijn, want die geven veel kracht. 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!
Hopelijk hebben we de krachten van CRASH op tijd gevonden, want het weekend loopt al weer ten einde. We
mogen natuurlijk niet het terrein als een bende achterlaten, dus jullie gaan jullie thuisbasis 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 – It doesn’t hurt to help
We gaan kijken of de inwoners van Avalon nog wat hulp kunnen gebruiken. Hiermee worden de laatste punten
verdiend!
14.30 – We‘ve got the power
Hoe dan ook, samen hebben we de kracht om door te gaan! We zorgen dat CRASH, Nina, Tara, Klaas en Gertjan
weer door kunnen. Daarna word bekendgemaakt welke 4 ploegen het hardst geholpen hebben. Die mogen
tijdens de LSW verder gaan kijken hoe het CRASH vergaan is. Avalon wenst hen daarbij veel succes!
15.15 – Bye bye man!
Na de afsluiting meld je je af bij je superkampstaf 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 RSW!
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Jurering
Hoewel het weekend zoektocht is naar kracht en verbondenheid, gaan we toch ook streng zijn. Wie brengt
de origineelste superkrachten mee, wie kan de beste supermaaltijd maken? Een jury (onder andere jullie
superkampstaf) 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 slaaptent en een gepionierde keuken met keukenzeil. Het opbouwen word beoordeeld
door de superkampstaf. 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 je superoutfit je kamp opbouwen, maar in de meeste gevallen zal dit niet heel praktisch zijn.
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 zoek gaan naar krachten.
’s Ochtends zal je nog tijd hebben om je kampement af te maken met een powervolle 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.
RSW 2017
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thema
Jullie zijn op bezoek bij superheld, en we zoeken naar de superkrachten van CRASH. Daarom willen we van jullie
ook graag zien dat deze zaken goed in jullie kamp zijn verwerkt. Niet alles hoeft even veel aanwezig te zijn, maar
het gaat er om dat we ook bij jullie kampement 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!

c

Dan is er natuurlijk het supermaal. Jullie superkampstaf staat te popelen
te krijgen en te mogen proeven. Er wordt hier beoordeeld op smaak,
het superkrachtenspel, de menukaart (bonnetjes!) en presentatie. (zie ook

om dit gepresenteerd
originaliteit, passend in
hoofdstuk Superfoods)

spelactiviteiten
De onderdelen waarmee we CRASH gaan helpen worden beoordeeld op tact, snelheid, samenwerking, inzet,
gescoorde punten en gewonnen prijzen. Zorg dat je ploeg een goed geoliede machine 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 superkampstaf.
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Meer informatie
Zie voor meer informatie over de RSW 2017:
www.regio-rondomdeijssel.nl
Op deze site zullen ook foto’s van de RSW 2017 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 2017:
www.scoutingwedstrijden.nl
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