
 

Het is weer zover… de RSW is begon-
nen! De RSW is natuurlijk het aller-
leukste en spannendste kamp van het 
jaar (ja, zelfs leuker dan zomerkamp)! 
Maar er moet natuurlijk ook op onna-
volgbare wijze verslag worden gelegd 
van het kamp. Daarom zijn wij aange-
steld. “Wie zijn wij?” zal je denken… 
Wij zijn de KAMPKRANT CREW. Wij 
zijn een afvaardiging van de Explo’s 
van Scouting St. Jozef te Leiden en vormen net als voorgaande jaren het team dat 
jullie gaat voorzien van alle roddels, verhalen en informatie over de RSW. De krant 
die je nu in je handen hebt, is de eerste uit een reeks van drie kranten. Wij wen-
sen je ook dit jaar weer veel plezier, spanning, bomen, uitdaging, liefde, overlo-
pen, punten en misschien zelfs wel een plekje op de LSW toe.  

Veel leesplezier! 
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Cupido 
Ook deze RSW speelt de kamp-
krant weer voor Cupido! Om deze 
reden zijn wij opzoek naar perso-
nen die wel een beetje liefde kun-
nen gebruiken. De kampkrant-
Cupido gaat hard zijn best doen 
om de liefde te vinden. Wil je ook 
een beetje liefde of ken je iemand 
die het hard nodig heeft, meld je 

WELKOM 

Misschien valt hij/zij wel voor je bij 
Hollandse leeuwen! 

De waterlelie. 

Een waterlelie ver-
dubbelt zichzelf elke 
nacht. In de twintig-
ste nacht is de vijver 

Getallen-

reeks 

3 → 3 5 → 9 
8 → 18 9 → 
21 11 → ….  

Mount Eve-

rest 

Wat was de 
hoogste 
berg voor-

Sportwinkel 

Je bent in een 
sporteen golfbal 
en een voetbal. 
De voetbal is 10 
euro duurder 
dan de golfbal. 
Je betaalt winkel 
en je koopt 11 
euro. Hoe duur 
is de golfbal? 

Moppen: 

1.Wat is oranje, maar misschien 
ook niet? 

2. Een kwantumdeeltje rijdt over 
de snelweg. Een agent houdt hem 
aan. De agent zegt tegen het deel-
tje: “U ging harder dan 130 km/h”. 
Daarop antwoordt het kwan 

3.Ik zag kinderen spelen met een 
heliumballon, dus ik zei: “He He 
He’’.  

Antwoorden: 

Watterlelie:19 Getallenreeks:19 

Mounteverest:De mounteverest, hij was alleen nog niet ontdekt. 

Sportwinkel:50 cent Moppen:1. Een misschienaasappel 

 

Moppen/raadsels 



Zapp is sneller dan zijn 
eigen schaduw. Hij kan 
ook heel snel nadenken 
en dat geeft hem soms 
een voorsprong. Ook is 
Zapp heel creatief en 
secuur, maar hij kan zijn 
snelheid ook in kracht 
omzetten. 

Met andere woorden: 
deze snelle bliksem kun 
je er prima bij hebben! 

Dit jaar is het thema van de RSW: Superscout. Superheld Frank, ook wel Crash genoemd, is 
zijn krachten kwijt. Zijn vrienden zweren dat ze hem zullen helpen, maar ze merken dat zij het 
niet alleen kunnen. Daarom roepen zij jullie om hulp! Scouts hebben namelijk veel talenten; 
onder andere: 

 SuperSterk, SuperSnel, SuperSlim, SuperCreatief. 

 En ook nog eens SuperAardig en Supersociaal! 

De superhelden hebben JOU dus nodig! Want JIJ bent 
ook SUPER! Maar…. Beoordeel een held nooit op het 
formaat van zijn cape! 

KRANT 

Op de wc's bij het hoofdgebouw hangen witte vellen 
papier, de zogenaamde wc-praat. Hier kun je binnen-
ste gevoelens kwijt, (maar dan ook echt álles!), aan 
de kampkrantcrew (en onze lezers natuurlijk). Je kan 
er van alles opzetten… Hoe leuk je de RSW vindt, 
hoe spannend je het thema wel niet vindt of misschien 
wel wie de leukste scout van het kamp is! Dus schrijf 
iets op en wie weet lees je het later terug in de kamp-
krant! 

WC-praat 

Thema 

Zapp 
El torro rosso 

Miss crea Dr. IQ 

El Toro Rosso is een ge-
vaarlijk uitziende rood-
gemaskerde superknul 
met grote spierballen en 
een luide stem. En dat 
geeft hem soms een 
voorsprong. Maar onder 
zijn rode cape zit een 
klein hartje. Hij is lief, be-
hulpzaam en hij spreekt 
met twee woorden. 

    Met andere woorden: 
hij bedoelt het niet zo 

Miss Crea is een wervel-
wind van een dame die 
altijd een onverwachte 
oplossing weet voor elke 
uitdaging. Ze kan overal 
iets moois mee maken 
en dat geeft haar soms 
een voorsprong. Onder 
haar paarse cape zitten 
een paar sterke armen 
verborgen en een paar 
sterke longen. 

    Met andere woorden: 
dit is een dame die je se-
rieus moet nemen! 

Dr. IQ is een vriendelijk 
mannetje met een brein zo 
groot als een kleine pla-
neet. Als hij het antwoord 
niet weet, dan weet 
niemand het… En dat geeft 
hem soms een voorsprong. 
Door zijn grote laboratori-
umjas is hij niet de snelste, 
maar hij is voor de duvel 
niet bang. Ook kan hij met 
zijn humor elke uitdaging 
aan. 

    Met andere woorden: dit 
eigenwijze portret is een 
hele toffe kerel! 
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Horoscoop 
Steenbok (21 december t/m 19 
januari) Vandaag is je geluks-
dag! Ga vanaf het punt waar je 
nu staat rechtsaf, dan 500 me-
ter rechtdoor, derde links. Dan 
draai je 90 graden, daarna een 
links en als je dat allemaal hebt 
gedaan, dan zal je geluk vin-
den!  

Hobin rood (23 november t/m 
20 december) 

Ga eens lekker rijken mensen 
bestelen ofzo. Ga maar lekker 
500 jaar aan puur kapitalisti-
sche Nederlands gedachte 
goed door de wc spoelen! 

Torrro (21 april t/m 21 mei) 

Pas op voor vulkanen vandaag! 

Vissen (19 februari t/m 20 
maart) 

Omdat jij vissen bent, heb jij 
een pinda in je linker sok ge-
vonden. Bewaar deze noot 
goed! Je zult hem hard nodig 
hebben! 

Scorpionnne (23 okotber t/m 22 
november) 

Weet ik veel! Ga iemand steken 
ofzo. 

Weegschaal (23 september t/m 
22 oktober) 

Waarom weeg je niet eens je 
eigen leven, in plaats van ande-
re steeds de maat te nemen? 
Hee misschien ligt het pro-
bleem wel bij jou? Heb je daar 
weleens over nagedacht?! Twelllingen (22 mei t/m 21 juni) 

Jouw evil twin is van plan om 
zijn eerste stap te zetten rich-
ting TOTAL WORD DOMMINA-
TION. Wees hem voor door het 
eerst te doen.  

Wasserman (20 januari t/m 18 
februari) 

Berend Botje ging uit varen, 
met zijn bootje uit Zuidlaren. De 
weg was recht, de weg was 
krom. Nooit kwam Berend Botje 
weer om. 

CD Ram (21 maart t/m 20 april) 

Jij zal vandaag problemen met 
de SSH-verbinding van je web-
server hebben. Dit komt omdat 
je router door een firmware up-
date de DHCP weer aangezet 
heeft, waardoor het IP-adres 
veranderd is. 

Maagd (23 augustus t/m 22 
september) 

Vandaag ziet er niet zo mooi 
uit, maar misschien lacht de 
dag je wel toe. 

Kreeft (22 juni t/m 22 juli) 

Wow jinsi gani kufanya hivyo? 
Je, ninyi si katika kambi au ki-
tu? Hakuna chochote nzuri ya 
kufanya ila baadhi kiswahili ka-
tika simu yako ya aina haraka 
alipinga kambi gazeti. 

Lion cameleon (23 juli t/m 22 
augustus) 

Je suis Jourdonaais ze grande 
bandite. Je suis de noche je 
suis ze peur. 
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De bedoeling is dat je op de puntjes in het verhaal woorden schrijft, er is maar één regel: gebruik je creativiteit! 

Je werd wakker op een ……………….. ochtend. Dat kwam door …………………. Toch had je het gevoel dat er iets 
vreemds aan de hand was, namelijk ………………… Al snel bleek dat …………… Dit was niet alles, want al snel 
…………….. Door ………………… ging het al snel beter, waardoor ………………. Plotseling …………………………………………….. 
Je realiseerde je dat…………………………………… Het bleek dat niemand wist dat ………………………………………. Je wist ze-
ker dat …………………………………………………. Je had alle krachten nodig om dit/deze …………………… te stoppen. Je had 
hulp nodig van …………………………… Hiermee versloeg je ………………… Hiermee was je …………………………………… ten 
einde.  

 

 

<== 

VERGEET DUS NIET 

EEN TRUI/JAS AAN 

TE TREKKEN NAAR 

DE KAMPVUUR-

KUIL VANAVOND! 

Regels 

Invulverhaal 

Op het geweldige RSW kamp moet een scout zich natuurlijk 
wel aan een paar basisregels houden: 

1. Het terrein moet schoner achtergelaten worden dan 
hoe je het hebt aangetroffen. 
2.  Je ruimt dus je eigen rommel op en ook als het kan de 
rommel van andere scouts. 
3. Je komt op tijd! De RSW is kort en strak ingepland. 
4. Geen mobieltjes, radio’s en andere onnodige elektronica 
meenemen naar de RSW. 
5. Maak geen vuur zonder toestemming! 
6. Alcohol, sigaretten en andere drugs zijn natuurlijk verbo-
den. 

       7. ’s Nachts slaap je in je eigen tent, dus niet overlopen! 

Als 
kampkrant crew hebben wij laatst twee op-
merkelijke vondsten gedaan. Op de site 
van de RSW hebben wij gevonden dat er 
nogal wat onduidelijkheid is over de spel-
ling van de naam van Il Toro Rosso. Overal 
staat het anders geschreven, daarom von-
den wij het een goed idee om uit te zoeken 
hoe het nou echt zit. 

1. Beste El Toro Rossi. Er is grote on-
duidelijkheid over de spelling van uw 
naam. Is Torrro met één r of met twee r. 

Antwoord: Il Torrrro Rosso is gespeld met 
één r, dus het wordt gespeld als: e-l t-o-r-r-r
-r-r-o r-s-s-o. 

2. U zegt nu dat uw naam gespeld 
wordt met 5 r’en. Weet u eigenlijk wel 
hoe u uw eigen naam spelt? Is het trou-
wens niet El Toro Rosso? 

Antwoord: Ik zei al dat Torrrrrro met één r 
is. Toro betekent namelijk stier. Ik ben de 
rode spier! Ik ben El Torrrrrrro Rosso! 

3. Rode spier? Ik begrijp er niks meer 
van. Ik denk dat ik maar……. 

Antwoord: Il Toro Rosso 

Conclusie van het interview: de spelling 
van El/Il Tor(r)o Rosso blijft een mys-

Interview 


