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ATTENZIOONNEEEE! 
Gisteravond was de spetterende opening van de RSW 2014 Regio Hollands Midden! 
Nadat iedereen gezellig in de kampvuurkuil is gaan zitten, klonk er opeens een alarm! 
Dit alarm diende als aankondiging voor onze quizmasters Ad & John. Nadat we 
geïntroduceerd waren aan Ad & John, maakte we kennis met de representatieven van 
de vier subkampen: de piraat, de diepzeeduiker, Kapitein Iglo en de (op)zweperige 
temmer. Toen opeens klonk er wéér een alarm… Deze keer was dit om aan te kondigen 
dat we gingen springen op de zieke beats van het nummer Tsunami. De hele 
kampvuurkuil sprong op en neer en we veroorzaakten zowat een aardbeving! Na deze 
geweldige uitbarsting, introduceerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ad & John ons aan de Bluetooth Draadloze Chrome-cast Knop. Deze werd gebruikt om 
het volgende spel in de spelshow te bepalen. Met de opdrachten waren punten te 
behalen om vervolgens te bepalen welk subkamp het beste was. Bij het spel 
“Watervast” dacht de piraat dat een flesje vol met cola die voor driekwart onder water 
lag, aan het drijven was. Beetje twijfelachtig… Ook was er bij dit spel een heuse iPad in 
het spel en deze deed het zelfs nog nadat de Ipad helemaal in het water ging! Na een 
heerlijke chocomelsessie, gingen we door met de spellen. De uitslag, horen we je 
vragen? 4-4-4-4…… Alle subkampen staan gelijk! Wie weet komt daar vanavond 
verandering in. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Ook dit jaar is er natuurlijk een grandioos postenspel, dit keer met veel 
waterspelletjes! Zo hebben we een groepje gezien die wel 114 keer met een 
waterballon kon overgooien in maar liefst drie minuten! 
Jullie denken nu waarschijnlijk ‘boeien..’. Maar daarom vertellen we nu iets wat jullie vast wel 
interessant zullen vinden. We hebben een nieuwe kabelbaan! Allemaal dankzij de Singelloop uit 
Leiden. Dat is natuurlijk super tof en wel een applausje waard! Hopelijk zijn jullie allemaal super 
fanatiek en halen jullie zoveel mogelijk punten door samenwerking en creativiteit met jullie groepje. 
Maar naast dat is het belangrijkst om lekker veel lol te hebben.  
 

Zinnen die gezegd zijn door 
scouts en medewerkers… 
Hier is Frank; onze lieftallige assistente! 
Tip van de week: vergeet niet te ademen. 
Wat is dat? Een beest? Nee, een ZWEMBADBEEST! 
Er prikt een narwhal in mijn eur! 
 “Je klapt niet op de maat!” Antwoord: “Je bent zelf een 
maat.” 
“Gaan we nog meer doen?”  “Nee.”  “Okee, dan doen 
we er nog een!!” 
Sla uw water! 
Aankondiging: Groepje 30! “Welk groepje zijn jullie?” Groepje 30. 
 “Meisje!”  “Hoe weet je m’n naam?!” 
Dat is stap gedaan, die stap. 
Doe je dat wel vaker; aan iets 
zuigen? 
Ruik m’n visstick. 
Noem mij maar tijgertje. 
Zijn er in het bos ook stopladers? 
Ik heb het gevoel dat we gister 
aangekomen zijn en morgen weer 
weggaan… 
Er zit een gatvinger in mijn schimmel. 
Sjoerd is een pimp. 
Au! Ga van mijn vleugel af! 
Verschuif je vader even! 

Wat een enthousiasme met het schrijven! Een 
greep uit de opgeschreven wc-praat:  
Yes! Ik ben de eerste die mag schrijven! 
Dub, je moet even weten dat je knap bent! 
I <3 Sjon! 
Je vindt de diareeremmers in de EHBO kist in je 
kampkist, liefs G-staf! 
Voor de rest wenst iedereen elkaar vooral heel 
veel plezier en yolo! Actiefste groepjes op de 
WC-praat zijn groepje 2 en groepje 11. 
 



Vandaag hebben we zoals elk jaar de hike gelopen! Die zat weer vol met leuke raadsels en posten. 
We kwamen groepjes tegen die gezellig doorstampten, en meezongen met muziek. Maar natuurlijk 
ook veel vermoeide groepjes want de hike is natuurlijk best wel zwaar. Ook kwamen we het vrolijke 
groepje 47 tegen en die wilden graag meedoen aan een interview.  
Voor hoeveel procent zetten jullie je in voor de RSW? 
Naja, 30?, 50?, zoiets van 60%. Wij doen het meer voor de lol, we hebben het ook hartstikke gezellig, 
maar we doen deels ook wel ons best. We willen over de helft van de score eindigen, dan is onze 
leiding ook weer tevreden! 
Waar denken jullie de meeste punten te scoren? 
Het pepermunthappen! zeiden ze sarcastisch. “We halen daar juist het laagst, het was helemaal vies 
geworden. Haha. 
Enne op het liefdesgebied? (knipoog knipoog) 
Haha naja we hebben wel stalkers; onze buren. Ze komen steeds in de avond langs en roepen dan 
‘Slender’. Daar werden we eigenlijk best een beetje bang van . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Elk jaar zijn er weer liefdes, relaties, stelletjes 
en crushes. Er is geen RSW zonder! Lachend  
 stotterend en blozend vertelden de cowgirls 
met de oranje hoeden uit groepje 58 dat ze 
Max uit groepje 37 en Lars uit groepje 12 wel 
zagen zitten. Ook de dames uit groepje 55 
houden wel van mannelijk bezoek. Dan 
hebben we ook nog groepje 42 uit subkamp 
Rikissjóds, die vroegen ons of wij een 
speeddate konden regelen. Omdat het zulke 
lieve en leuke meiden waren, wilden we dit 
wel in de krant noemen. Dus voor de jongens: 
na het eten naar subkamp Rikissjóds en wie 
weet vind je wel de ware!  
Overig: Sander heeft een hond met heel veel 
haar dat het weinige haar van Sander 
compenseert.  
 

 
 
Scouts, willen jullie van je leiding af? Leiding, 
op zoek naar een vriend of vriendin? Wees 
gerust; je bent al opgegeven! 
 
Groepje: anoniem 
Geeft op: Sander 
Leeftijd: 27 
Uiterlijk: Gemillimeterd haar, spierbundel, 
aardig en charmant.  
Hobby’s: Surfdude, dichten en verhalen 
schrijven.  
 
Groepje: 45 
Geeft op: Jessica 
Leeftijd: iets in de 20. 
Uiterlijk: blond, bril en heel erg knap! 
Hobby’s: tandartsen assisteren en scouten.

 
 



 
 
 
 
 

 
Wist u dat de “lieftallige” 
subkampstaf van Fiskur 
Fingur haar bewoners 
verrast met vissticks in de 
ochtend? Lekkuur! Ja, ja, 
dat is jammer voor de 
mensen van de andere 
subkampen want die krijgen 
geen vissticks! 
 
Wist u dat de “Staf der 
Staven” van subkamp 
Kafbátur een “toren” heeft? 
Dat wil zeggen: een lange  
paal met een luidspreker 
erop. Op de luidspreker zit 
een computer aangesloten. 
De subkampstaf typet 
zinnen op de computer om 

de luidspreker te laten 
praten. Zeker een  
investering die het waard 
was, vinden wij. 
 
De EHBO hebben we ook 
geïnterviewd. Ze hadden 
eigenlijk nog niks om te 
vertellen… Ze vertelden ons 
dat we na Hollandse 
Leeuwen terug konden 
komen. Toch bedankt dat 
jullie er altijd voor ons zijn 
als iemand een verwonding 
oploopt! 
 
Eerst gingen De 
Paraplupiraten voor de lol 
op RSW. APL: “We gingen 

eerst voor de lol maar toen 
ons filmpje werd geshowd, 
besloten we om voor de 
winst te gaan!” Wij van de 
kampkrant dachten dat dit 
een heel goed idee was. 
Hierboven zie je het 
kampterrein van groepje 23, 
De Paraplupiraten.

 
 
 
 
 
 

Beantwoord de vragen en lees het woord! 
 
1. Welk dier is de reden dat mensen in 
eenhoorns geloven?  
2. Waar hoorden de mensen bij die deden 
alsof ze een post waren omdat ze te lui waren 
om te lopen? 
3, Wat is een stok én een vis? 
4. Wat is een ander woord voor ronde of bak?  
5. Uit welk subkamp kwamen wat dames die 
wel zin hadden in een speeddate? 
6. Waar is het ’s avonds lekker warm en 
gezellig? 
7. Wat houd je over aan de RSW? 
8. Wat eet je ’s ochtends om je de hele dag fit 
te voelen? 
9. Welk dier is heel groot en grijs? 
10. Wat is/was groepje 55 kwijt? 
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