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Je hebt deze krant in handen, dus je weet hoe laat het is; de RSW
is weer begonnen! Welkom op het allerleukste en spannendste
kamp van het jaar! Je gaat dit jaar weer strijden voor de
felbegeerde eerste plaats en je laat hierbij natuurlijk alle andere
scouts achter je.

Wij gaan dit jaar zoals gebruikelijk ons best doen om dit
geweldige kamp vast te leggen. Dat doen we middels de
kampkrant! Maar wie zijn wij eigenlijk? Wij zijn de kampkrant
crew! Wij zijn een afvaardiging van de Explo’s van Scouting St.
Jozef te Leiden en vormen het team dat al jaren op rij verslag
doet van de RSW. Wij brengen jaarlijks een drietal edities uit
waarin wij jullie voorzien van verhalen, informatie over het
thema, roddels, puzzels, WC-praat, Cupido en nog veel meer!
Wij wensen je veel leesplezier en vooral een heel leuk kamp de
komende dagen!

KAMPKRANT

Kan jij hoger springen als de 
Eiffeltoren? Ja, want de Eiffeltoren 
kan niet springen!

Het is wit en het gaat omhoog? 
Een debiel sneeuwvlokje.

Waarom heeft een dom blondje 
een aanhangwagen van 20 meter 
lang? Om de tuinslang te vervoeren.

Wat kun je wel serveren, maar 
niet eten?
Een tennisbal.

Wat waren de laatste woorden 
van Kapitein iglo?
“Help! Ik geloof dat ik in een vis-
stick!”

Waarom gaat een Siamese 
tweeling altijd naar Engeland op 
vakantie?
dan kan de ander ook eens rijden…

Moppen en Raadsels



Invulverhaal

Maak je eigen verhaal door de woorden tussen haakjes in te vullen op de 
stippellijntjes!
Je komt aan op RSW en daar zie je .....................(lievelingsgids/verkenner) je wordt 
zo ................. (emotie) dat je ................................ (kledingstuk), nat wordt van 
het zweet. Dus je kijkt in je .......................... (voorwerp) voor een 
............................. (zelfstandig naamwoord). Wanneer je dat doet, zie je opeens je 
..............................(lievelingsgids/verkenner), dus je ............................. 
(werkwoord) al je .............................. (emotie + heid) bijeen en loopt naar 
hem/haar toe. Hij/ zij zegt: ......................................................................... 
.................................. (zin die je vandaag hebt gezegd). Jij vindt dat zo romantisch 
dat je hem/haar ten huwelijk ........................ (fitnessonderdeel + t). Op dat moment 
....................... (werkwoord) jullie in een ......................................... (natuurramp). 
Jullie vinden een ............................ (zelfstandig naamwoord) en klimmen daarin. 
Jullie overleven het en jullie komen weer op het RSW terrein aan. Op dat moment zegt 
..................................(lievelingsgids/verkenner) ‘ik wil heel graag met je trouwen!’. 
Je kamp kan niet meer stuk.
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WC-praat

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

Ook dit jaar speelt de kampkrant weer voor 
Cupido. Om deze reden zijn we opzoek naar 
personen die wel een beetje liefde kunnen 
gebruiken. De kampkrant Cupido gaat zijn 
best doen om jouw liefde te vinden. Wil je 
ook een beetje liefde of ken je iemand die het 
hard nodig heeft ? Meld je dan aan! Je kan je 
aanmelden bij de mensen die lopen met een 
trui van de kampkrantcrew.

Teken!

Het voorjaar is weer begonnen, dus dit is ook het 

moment dat alle beestjes weer tot leven komen. 

Zo ook de bloedlustige beestjes die wij ook wel 

kennen als teken. Controleer jezelf daarom goed 

als je even een bezoekje aan het toilet brengt. De 

teken zijn namelijk ook dit jaar alweer in grote 

getalen op het Naaldenveld gespot!

De Kampregels
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. Als 
het kan ook 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 drugs zijn 
natuurlijk verboden.
7. ’s Nachts slaap je in je eigen tent en ga
je dus niet overlopen!



Weerbericht vrijdag

Het is 12 á 13 graden, met een neerslagkans 
van 10%. De windkracht is 4. De kans op 
zonneschijn is 70%, dus er kan warm weer 
worden verwacht. Er staat een klein beetje 
wind, een lekkere koele bries. In de avond kan 
het lekker koud zijn, vergeet je dus niet warm 
aan te kleden als je naar de kampvuurkuil gaat! 

Overlopen

Het mag natuurlijk helemaal niet! Maar we 
weten dat jullie de spanning vaak toch niet 
kunnen weerstaan. Daarom enkele tips hoe 
je het beste kunt overlopen:

1. Wees lief tegen de subkamp bazen, 
dat helpt!

2. Ga vooral niet met je zaklamp schijnen
3. Maak geen lawaai
4. Zeg gewoon dat je naar de wc moet, 

als je wordt gesnapt
5. Ga je vooral niet verdacht gedragen, 

doe zo normaal mogelijk
6. Ga er sportief mee om als je toch 

gepakt wordt ;-)

Snapchat!
Natuurlijk heb je, je telefoon 
helemaal niet bij je dit kamp 
en zit je ook zeker niet op 
Snapchat, maar mocht je 
toevallig toch zomaar contact 
willen zoeken met de 
kampkrantcrew via 
Snapchat…? Voeg ons dan
toe! Wij zullen Snaps maken 
van de RSW en jullie Snaps
rondsturen! Stuur al je RSW 
Snaps dus aan ons!

Voeg ons toe: RSWHM


