
Scouting St. Jozef, 
Explorers, Leiden 
@kampkrantcrew 

Toet toet! Shake it up? Let’s dance! 
Gisteravond was weer net zo’n feest als de avond daarvoor. Er mocht op de knop 
worden geslagen, geschreeuwd, gezongen en gedanst. De eerste opdracht die 
uitgekozen werd was een versie van “Wateroverlast”. Deze keer moesten de 
deelnemers vijf stokken vangen die in willekeurige volgorde naar beneden vielen. Op 
de kermisattractie stond een leuke tekst. Vervolgens moesten er wat bruggen gemaakt 
worden. Ad deed het even voor. Hij liep als een brug om het kampvuur heen (tegen de 
klok in terwijl je met de klok mee moest). Met iedereen in de kampvuurkuil gingen we 
ook nog nummers raden zonder naar de tekst te luisteren, al hadden Epic en Animals 
niet heel veel tekst natuurlijk;). Alsof dit spektakel nog niet genoeg was, gingen we ook 
nog Wii-dansen! Eerst gingen alle subkampmascottes een poging wagen, Daarna vier 
deelnemers en toen gingen ook de subkampstafleden uit hun dak. Dit was 
waarschijnlijk het absolute hoogtepunt van de avond! Uiteindelijk is de stand inderdaad 
niet meer bij alle subkampen gelijk. Het staat 9-Kafbatùr, 9-Rikissjòds, 11-Nahwalùr en 
14-Fiskur Fingur. Dit betekent dat Nahwalùr en Fiskur Fingur in de finale zitten! Nu deze 
spannende finale voorbij is, willen wij, de leden van de kampkrant-crew, het winnende 
subkamp van harte feliciteren! En nu… de winnaar…… de absolute nummer 1 
:GROEPJE 29: de 4Tuoze Matroze!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wij als kampkrant-crew vonden het geweldig om deze krant voor jullie te publiceren.  

Aan de reacties die we kregen vonden jullie dat ook, *ENTHOUSIASME*! Bedankt voor 

het lezen en tot de volgende RSW! 

 

 



 

 

  
    
 
De EHBO staat klaar…    Ruud staat klaar…`   Kids staan klaar… 
 
 

 
ACTION! 
 

 
 
De winnaars van staf tegen kinderen: 
Peter en Dan! Toch maar even een kort 
interview: 
Wat voor cijfer zou je jezelf geven voor 
sterkte? 
Peter: Uuuuhm, een 6 denk ik. Ik ben niet 
veel sterker dan de rest, maar ik ben snel. 
Dan: Weet ik veel, een 5 denk ik. Maar het 
is eigenlijk gewoon talent.  
Wat is je tactiek?  
Peter: De zwakke plekken zoeken en dan 
hard rennen! Het advies is: je moet 
gewoon niet bang zijn.  
Dan: Je moet over de kinderen heen 
lopen, ik loop wel vaker over kinderkopjes. 

 
 

 
 
Hoe voelde het toen je uiteindelijk toch 
werd opgetild? 
Peter: Ach, als je eenmaal ligt dan weet je 
dat het over is. 
Dan: Ach, ik had vorig jaar ook gewonnen 
dus ik voelde me trots en voldaan. 
 



  
 

 

 

 
Na een groepsfoto die wat nat uitviel deden de scouts hebben zoals elk jaar het grote 
zondagochtendspel. Deze zondagochtend was het de bedoeling dat je met je subkamp het andere 
team zou aftikken. Iedereen had kaartjes gekregen, van 1 t/m 10. Als je dan iemand had getikt, 
scheurde je je kaartje door en haalde je een nieuw kaartje. Zo moest oranje, blauw aftikken en blauw 
weer rood. 
Als je dan 3 keer iemand had afgetikt, mocht je een raket op het andere team afschieten. Zo kon je 
het andere team vernietigen en dat deden alle scouts dan ook!  

 
 
 
 
 



FOOD! 
Wist je dat er heel veel eten is gebruikt dit 
kamp, alleen al voor de lunch?! 

600 hamburgers 
700 broodjes 
300 krentenbollen 
500 pakjes drinken 
450 ijsjes 
450 stuks fruit 
En gisteravond is er ook nog 140 liter  

chocomel opgedronken!! 

Maar belangrijker: een EHBO update. 
 
Omdat ons lot op RSW in de handen van de EHBO ligt, 
moeten ze af en toe wel getest worden. 
Gisteravond na Watervaste Wormen kwamen er twee 
jongens bij de EHBO post met ernstige verwondingen. 
Hun hele gezicht zat onder het bloed. Ze waren 
namelijk tegen elkaar “aangerend”! De EHBO had een 
uitstekend reactie vermogen maar toen ze zagen dat 
het bloed een beetje een vreemd kleurtje had, hadden 
ze de grap door. De EHBO kreeg een 10 van de jongens. 
Het is fijn dat de EHBO zo oplettend is.  
 
Verder zijn er ook nog echte ongelukken gebeurd zoals; 
 
Een staflid die zijn sleutelbeen had gebroken tijdens 
watervaste wormen. 
Gelukkig had hij al een afspraak met het ziekenhuis 
omdat z’n sleutelbeen in herstelfase zat van een al 
eerder gebroken sleutelbeen. 
Een jongen z’n mitella is vervangen.  
En een hoop ‘ongelukjes’ waar de EHBO niet echt iets 
aan kon doen, maar een paaseitje al snel wonderen bij 
deed. 
 
Verder is er maak 1 teek weggehaald, maar we hebben 
wel een dringende boodschap meegekregen van de EHBO. 
 

“De teken zijn nog klein. Dus CONTROLEER je zelf echt goed als je thuis bent!!” - De EHBO toppers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vond je de kampkrant supertof? Kijk ook 

eens op de facebookpagina 

‘@kampkrantcrew’! Hier kun je alle 

kampkranten en foto’s van afgelopen 

weekend terugkijken! Ook in de loop van 

het jaar houden we je op de hoogte van het 

nieuws over de RSW. Tot volgend jaar! 


