
ben er een feest van ge-
maakt! Een spectaculaire 
achtervolging met vier ver-

schillende 
karts leidde 
uiteindelijk 
tot de bevrij-
ding van 
Princess 
Peach. Ma-
rio, Luigi, 
Antonio en 
Giovanni 
willen jullie 
daarom har-
telijk bedan-
ken voor 
jullie in-
breng! Zon-
der jullie 

was het hen natuurlijk niet 
gelukt!  

En dan natuurlijk… de uit-
slag van de onderlinge com-
petitie. Het was enorm span-

De centrale post op de zand-
vlakte had het vanochtend erg 
druk. Er werden enorm veel 
punten verdiend! 
Vanuit daar wer-
den de patrouilles 
naar de andere 
posten gestuurd. 
Daar kon je pun-
ten verdienen 
met het oplossen 
van rekensom-
men of vragen 
waar getalant-
woorden uit kwa-
men. Niet alleen 
voor je patrouil-
le, maar ook voor 
je subkamp. Wat 
is ook alweer het 
kookpunt van water? ‘100 gra-
den Celsius!’, schreeuwt een 
meisje dat snel weer wegrent 
naar de centrale post om het 
goede antwoord te melden. 
Haar patrouille rent haar ach-
terna. Dan waren er ook nog 

 

een aantal extra posten, zoals 
bijvoorbeeld hoepel werpen. 

Alle punten die verdiend 

zijn, waren vanmiddag hard 
nodig voor het uiteindelijke 
doel: Princess Peach bevrij-
den! 

Het vervolg in de kampvuur-
kuil was toen het einde van 
een geslaagd kamp. We heb-
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Peach is vrij! Winnaar is bekend 

Wist je dat: 

Er tijdens dit 
kamp 30 broden 
en 800 bolletjes 
zijn gekocht(en 
gegeten) 

Er 360 eieren 
zijn ingekocht 

Er 120 pakken 
melk door heen 
zijn gegaan. 

 



 

Op de Foto 

Uitspraken  
Heb je met hem ge-
vrijft? 

Wat zeg je nou met je 
waffel? 

Zo, vertel eens over je 
boy, is ie slim?   NEE! 

Iemand zijn maag 
knort.  “Is je maag een 
varken?” 

Toen kon ik er niet 
meer tegen. En toen 
ging ik met de barbies 
spelen. 

“Hey meisje, Je bent 
een jongetje”  

Vertel anders iets over 
een banaan…. 

Je weet nooit zeker of 
je alles nog weet. En 
dat is ziek diep! 

Een relatie is voor 2, 
alleen sommige men-
sen kunnen niet tellen. 

  
 

moest worden, terwijl de overige sub kampen ook komen 

aangelopen.  

Als eindelijk iedereen staat zijn de instructies van de fo-

tograaf vrij simpel; niemand hoeft iets te doen als ze maar 

twee seconden een glimlach op hun chagrijnige kop kun-

nen toveren. Nadat er een paar foto’s zijn gemaakt komen 

ook eindelijk de familie Mario en Toad aan gelopen. 

Eerst duiken ze tussen de deelnemers, daarna worden ze 

overtuigt dat het ook wel leuk is als ze herkenbaar op de 

foto komen.  

De fotograaf staat al klaar 

op de ladder als de eerste 

deelnemers, nog enigszins 

slaperig, aan komen slente-

ren. Vakkundig worden ze 

naar de banken gedirigeerd 

waar uiteindelijk de hele 

groep moet komen te staan. 

Er wordt nog wat gemop-

perd over het ontbijt dat 

vrij abrupt afgebroken 

 

 

WC Praat 
Robin = Gek 

Iewl me buurvrouw 
stinkt!! 

I <3 Johnny Depp 

Princess Peach is the best 

Wie zit hier zo te kliede-
ren? 

Luigi Rulez! 

Wat stinkt dat hé? 

RSW 2012 SUPAH CO-
OL!! 

Love you all <3 

Ya zekerrrur 

Ik mis mijn vriendje 

Cas gooit pasta naar je 
hoofd!! 

Subkamp Luigi DA 
BEST!! 



Schoen stelende leiding  Schoen stelende leiding? 
Er zijn vannacht schoenen 
in genomen. Bij sub kamp 
Luigi. Ging de sub kamp-
staf zijn standaard rondje 
over het terein. De leidin-
gen hoorden een paar 
scouts tegen elkaar fluis-
teren, ze hadden het over 
hun plan om over te lo-
pen. Maar het was niet zo 
slim, om zo hard te pra-
ten, want de leiding kon 
alles horen. Dus de lei-
ding zegt: he, fijn dat jul-
lie dat vast vertellen. Dus 
denkt de leiding: hoe kan 
ik dit voorkomen. Schoe-
nen! Dat was het ant-

woord. De scouts moes-
ten dus hun schoenen in 
leveren, in de hoop dat ze 
niet zouden overlopen. Of 
ze uit eindelijk wel of niet 

zijn overgelopen is onduidelijk 
gebleven. Ze zijn dus of in de 
tent gebleven of zijn heeeel stil 
geweest. 

om jezelf thuis op teken te con-
troleren. Teken zitten vaak op 
warme plekken, kijk bijvoor-
beeld goed achter je oren en 
onder je oksels. Ze kunnen de 
ziekte van Lyme overbrengen, 
wat kan leiden tot chronische 
vermoeidheid en zelfs verlam-
ming. Goed in de spiegel kij-
ken dus!  

Het resultaat van een 
RSW’weekend: een aantal te-
ken, een hersenschudding, een 
schouder uit de kom, een tand 
eruit en een heleboel kapotte 
knieën en pijnlijke enkels. 
Toch zegt Jolande: ‘Écht ern-
stig is het gelukkig niet ge-
weest. Er zijn vervelende din-
gen gebeurd maar nog niet zo 
erg als een hartstilstand of iets 
dergelijks!’. Belangrijk is het 

Al van af het begin dat iedereen 
naar de grote kamp vuur kuil 
ging  is het al één groot feest, vol 

leuke muziek, spelletjes en optredens van de thema figuren. 
 
De grote kamp vuur kuil is het leukst op de laatste avond, ook wel 

de bonte avond genoemd. 
Ook dit jaar is er weer een bonte avond, en ok dit jaar is het 
thema fantastisch leuk. 
Met benadruk op het spetterende eind optreden van de the-
ma figuren. Dit jaar moest Mario een level spelen, dit werd 
fantastisch gerealiseerd door nep schildpatjes en nep vraag-
teken box met muntjes die Mario moest verzamelen. En 
natuurlijk hoort bij dit spektakel horen natuurlijk de echte 
sound effecten van de originele Mario game.  

 

Geen ernstige ongelukken 

Feest bij het vuur 



Waar woon je? 

In Mushroom-Kingdom, bij de 
grote boom naast het water. 

 

Wat is je favoriete level? 

Het level van gisteravond!! 
Mario Live! 

 

Wat is je lievelingseten? 
Pizza Hawai met extra ana-
nas 

 

Wil je nog wat tegen de lezers 
van ‘The Yoshi-Paper’ zeg-
gen? 

Ik vind het heel cool dat ieder-
een is gekomen om mij, en 
mijn broer, te helpen zoeken 
naar Peace. Ik waardeer het 
heel erg. JULLIE ZIJN DE 
BESTE!  

Zou je jezelf even voor willen 
stellen? 

Ik g der even bij liggen hoor. 
Oké, hallo ik ben Mario, ik 
ben 20 jaar oud. Ik hou van 
luieren en in het bos rennen. 
En als ik geld nodig heb ga ik 
loodgieteren. 

 

Hoe lang heb je al een relatie 
met Peace? 

Al hééééééééééél lang! Al 
Sinds de NES (Nintendo En-
tertainment System). 

 

Zijn er trouwplannen? 

Nog niet maar misschien 
gaan die nog komen na dit 
weekend. 

 

Is er nog een kans dat er een 
kleine Peace of Mario komt? 

Voooooooooooorlopig nog 
niet, ik kan nog niet eens op 
Peace letten dus laat staan 
op een kleine Mario. 

 

 

 

 

Interview met Mario 

Na een 
paar dagen duiken er natuurlijk al-
lerlei lovestories op.  

Natuurlijk zitten wij hier als      

kampkrantredactie bovenop.  

Zo zijn wij achter een aantal roddels 
aangegaan.  

Dit zijn de resultaten: 

Een meisje met de naam Lala vind 
Stan nogal Leuk. 

Een paar meiden zijn verliefd op 
Johnny Depp, of hij hen ook ziet 
staan….. 

Iemand met de bijnaam Henk, 
maakt het allemaal niet zo uit. Hij is 
op “iemand van het kampterrein”. 
Oh zij draagt een zonnebril, heeft 
bruin haar en draagt een spijker-
broek. 

Dus blijven er nog maar 82 kans-
hebbers over! Toch zijn we erachter 
gekomen om wie het gaat. Het 
meisje heet Elfi en is 14 jaar.      

 

Helaas is Elfi niet verliefd op “Henk” 
zij is namelijk al verliefd op een jon-
gen uit der klas, Micheal ♥. Of Mi-
cheal ook verliefd is weten we niet, 
maar voor Elfi hopen we natuurlijk 
van wel. 

 

Stan van 13 kreeg van zijn leiding 
een t-shirt in zijn handen gedrukt, 
wat een meisje van zijn subkamp 
vergeten was. De leiding zei:”Hier, 
kun je misschien nog sjans maken”. 
Op dat moment was Stan een spel 
aan het doen, dus kreeg hij de kans 
niet. Het meisje heet Madelief en is 
12 jaar. Inmiddels heeft ze al wel 
haar shirt terug, maar ze vind Stan 
niet leuk. Haar precieze woorden: 
“Sorry, ik hoef je niet…..” Niet erg 
aardig maar wel heel duidelijk.  

 

Love stories 


