
Het was een harde strijd en jullie hebben 
allemaal heel hard gestreden, maar er kan 
er maar één de beste zijn! En daarom willen 
wij de beste boomknuffelaars van dit jaar 
feliciteren met hun behaalde plek bij de 
LSW! De eerste plaats voor de  wolven van 
de Kimball O’hara, de tweede plaats voor 
de Beren van de Franciscusgroep, de derde 
plaats voor de herten van de Lisser Kanine-
faten, de 4de plaats voor de panters van de 
Kimball O’hara en de 5de plaats voor de 
Boomknuffelaars van Scouting Bodegraven. 

Succes op de RSW! 
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Iets met een…. 
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Het was weer spannend in de kampvuurkuil. 
De stroom viel uit omdat we het hadden opge-
bruikt en je weet hoge bomen vangen veel 
wind. Martijn Balkenende moest daar natuurlijk 
een stokje voor steken en heeft in zijn eentje 
de kampvuurkuil weer van stroom voorzien 
door heel hard te fietsen. Waarna een tijdje een 
andere vrijwilliger zich aanbood. Er zijn ook 
weer lekker veel takken voor de toekomst 
boom verdiend met het muziekbingo en de gro-
te “Kan je het eten of Kan je het vergeten quiz”. 
Het subkamp met de meeste takken heeft na-
tuurlijk gewonnen en nog belangrijker dat sub-

kamp heeft de natuur het meest geholpen. Zo maken we de wereld voor ons zelf en voor de volgen-
de generatie weer een stukje beter. Laten we MET de natuur leven vanaf nu in plaats van IN de na-
tuur. Samen bereiken we veel meer en kunnen we dit ook BLIJVEN doen! 

WINNAARS 



Een trein. 

Gedicht van een boom 

Ik ben een boom en ik blijf staan. 

Ik ben een boom en kom eraan. 

Ik ben een boom en kom je halen. 

Ik kan je vinden in alle toppen en alle da-
len. 

We zijn langzaam en hebben geduld. 

Tussen mijn wortels hebben veel 
mensen tegen elkaar hele verhalen 
geluld. 

Ik ben niet jong, ik ben niet snel. 

Maar ik blijf lang leven dus ik kom er 
wel. 

Ik heb genoeg mede bomen om van 
iedereen te winnen. 

Sommige van ons staan zelfs al bin-
nen. 

Hier in het bos ben je altijd in gevaar. 

Kijk achter je dan sta ik daar. 

#YOMY (2
5x)  

#banginhetdonker =( 
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takkies 
Wat doen we als het 

binnen regent? 

Beter een smerige wc, dan een vies geweten 

Floris <3 Lisa 

Leuker m
et s

hisha 
pissuh als 

een nijlpaard 

Hoge spoed is 

Toen pissen, plas-
sen werd is het 
gezeik begon-
nen! 

zonnebojkies zijn ge-

weldig<3 

Pien <3Max  

Zo dat lucht op! 

WC-praat 

De boomknuffe-

laars 



Gedicht van een boom 

Er is één ding op kamp waar geen kamp zonder kan, dat is natuurlijk de EHBO. De EHBO is dit jaar 
weer hard druk geweest met iedereen weer in elkaar zetten. We hadden ook bij het potje trefbal gis-
ter avond het hoogste trefballers-bloedneuzen ratio sinds tijden, maar de EHBO is nog met vee-
eeeeeel meer dingen bezig geweest.  

Dit zijn alle dingen die ze gebruikt hebben daarvoor: 

-7 meter pleister 

-1,4 liter bloed 

-3 hechtingen 

-25 vierkante meter iso-deken 

-1000 milliliter ontsmettingsmiddel 

-100 gram vlugzout 

-3 dozen paracetamol 

-1 tentpaal 

-325 zaklantaren uren 

-15 theedoeken 

-240 uur vrijwilligerswerk 

EHBO-team, super bedankt voor het 
werk dat jullie gedaan hebben voor ons en hopelijk tot volgend jaar op de RSW. 

Van welke scoutinggroep kom je? 

De Shawano’s uit Lisse 

Wat is jouw taak precies? 

Ik ben het hoofd van de RSW; ik stuur de 
medewerkers aan namens de organisatie. 
Als de RSW is begonnen hoef ik niet veel 
meer te doen, na de RSW heb ik het weer 

druk. 

Hoeveelste RSW is dit voor jou? 

Dit is mijn 16
e
 RSW. Als jeugdlid ging ik nog naar de DSW, de District Scouting Wedstrijden. 

Wat is de grootste uitdaging van de voorbereiding? 

De grootste uitdaging is om te zorgen dat iedereen wat te doen heeft. Al die deelnemers moeten 

het spel begrijpen en zich niet vervelen. 

Heb je nog tips om te winnen? 

Om te winnen is het belangrijk om met je hele groepje enthousiast te zijn en goed samenwerken. 

Wilt je nog iets zeggen tegen onze lezers? 

Dank aan alle medewerkers, die deze RSW weer mogelijk hebben gemaakt! 

Interview met:  

Martijn Balkenende 

EHBO-crew 



Helaas, helaas, het einde is in zicht… #zucht… Wij 
hebben genoten van jullie sappige verhalen, jullie en-
thousiasme, boomgeknuffel en jullie dansjes tijdens de 
hike. Na deze drie gezellige dagen zal iedereen af-
scheid van elkaar moeten nemen, maar wordt ook ein-
delijk bekend naar wie de felbegeerde titel zal gaan 
(en wie het heeft gepresteerd om laatste te worden). 
Voor de vijf beste groepjes: heel veel succes op de 
LSW en houd de eer van onze regio hoog! We hopen 
natuurlijk iedereen volgend jaar weer terug te zien om 
een nieuwe poging te wagen om te winnen. 

Afscheid nemen bestaat niet.. 

Cupido 

 

Jessica Warmerdam (24) en Giel Vink (8) zijn aan het daten geslagen. Zal dit meer worden dan alleen 
een kampliefde? 

 

Nienke 2 van groepje 49 zoekt een vriendje. Hij moet aan de volgende eisen voldoen: grappig, lief, zorg-
zaam, houdt van dansen en eten. 

 

Dave heeft vannacht bij Iris geslapen. Iris vond het namelijk te koud om alleen te slapen en daar had 
Dave de juiste oplossing voor. 

 

Martijn vindt Amber leuk. Hij vraagt Amber dus ook via deze weg of hij haar snap-chat maatje mag zijn. 

 

WC-praat liefdes: 

Gijs <3 V 

Floris <3 Lisa 

Tinka <3 Ronnie 

Hidde <3 Elise 

Elise <3 Lars 


