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Het was een harde strijd en jullie hebben allemaal heel hard gestreden! Daarom willen
wij de beste scouts van dit jaar feliciteren met hun behaalde plek bij de LSW! Dit jaar
mogen de eerste zes groepjes naar de LSW.

De eerste plaats voor Pokemon on Fire (23, Scouting Franciscusgroep Leiden), de
tweede plaats voor Idiot & Co (31, van Wassenaer van Obdam), de derde plaats
voor Supernova (17, van Wassenaer van Obdam), de vierde plaats voor Jupiter (14,
Lisser Kaninefaten), de vijfde plaats voor de Panters (52, Kimball O’Hara groep) en de
zesde plaats is voor de Vliegende Bami Schijven (32, Scouting St. Jozef).

Van harte gefeliciteerd en succes op de LSW!

KAMPKRANT

Het thema

Gisteravond was het dan zo ver, de scouts gingen de vier planeten helpen. Overdag 
was er tijdens het postenspel energie te verdienen, want dat was nodig voor de 
raket. Maar alleen energie is niet genoeg om een raket te laten vliegen. Ook moesten 
de coördinaten bepaald worden. Uiteindelijk waren de coördinaten gevonden en kon 
de raket afgevuurd worden. Door mee te bewegen tijdens de vlucht kon de raket 
veilig naar het doel gaan, naar de goede sector. De raket heeft er uiteindelijk voor 
gezorgd dat de vier planeten weer bij elkaar kwamen en de planeet werd weer een 
geheel. Het probleem van de vier planeten is dankzij de scouts weer opgelost.
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RSW HM Top 5
zondag 8 april

1) Fan – Ronnie Flex en Famke Louise ▲
2) Lil Craney – Kraantje Pappie Fan – Ronnie 

Flex en Famke Louise ▲
3) Chocolade - Minidisco NL ▼
4) Zoutelande – Bløf en Geike ▲
5) Sofiane – Boef ▲

Weerbericht zondag

Van onze verslaggever Nadir.

Het is vandaag een half-bewolkt dagje. 
Vandaag is het praktisch windstil en wordt het 
17 graden. Zo lang jullie op het Naaldenveld 
zijn, blijft het droog. Het inpakken van de 
tent en jullie spullen gaat dus heel goed 
lukken.

RSW Baas
Wij hebben een interview gehad 
met Martijn Balkenende, de 
eindverantwoordelijke van RSW 
Regio Hollands Midden. Samen 
met de rest van de RSW 
organisatie zorgen zij ervoor dat 
dit prachtige weekend tot in de 
details perfect geregeld wordt.

Hoelang doe je dit al?
18 jaar lang ondertussen.

Wat zijn jouw taken hier?
Tijdens de RSW zelf niet veel, 
maar de voorbereidingen zijn wel 
veel werk. Gelukkig hoef ik het 
niet alleen te doen, er zijn heel 
veel medewerkers die ontzetten 
veel werk verrichten.

Hoe ben je hier ooit 
terechtgekomen en wat houdt 
je nog hier?
Ik ben ooit gevraagd voor de 
website van de RSW. Leiding en 
kinderen zijn nog altijd 
enthousiast en de medewerkers 
zijn ook heel gezellig.

Wat is er in 18 jaar tijd 
allemaal veranderd?
De kampvuurkuil wordt steeds 
mooier en beter en het wordt 
steeds uitgebreider. De 
materialen worden ook steeds 
beter.

Hoe lang wil je nog door gaan?
Nog vele jaren, geen idee hoe 
lang maar waarschijnlijk nog een 
tijdje.

Hike
Ilse van groepje 34 is gister 
tijdens de hike opgehaald 
omdat haar moeder te 
kleine schoenen heeft 
gekocht, hierdoor kon zij 
haar reis helaas niet verder 
vervolgen… Vergeten

Daan van de Shawano’s
(groepje 33) uit Lisse heeft 
eergisteravond Merrel gefikst, 
ze hebben een leuke tijd gehad 
samen. Wel een beetje jammer 
dat hij de hele avond haar 
naam niet meer wist. Als 
oplossing noemde hij haar 
tijgertje. We hopen maar dat ze 
niet te scherpe tanden had. 



Kook bazen

Onder leiding van chef Peter, die al 4 jaar 
ervaring heeft en hulp krijgt van Jeffrey, Bart, 
Pirmin, Theun en Roxanne staat er altijd weer een 
lekker eten en chocomel voor ons klaar. Ze zijn te 
herkennen aan hun spiksplinternieuwe outfit. 
Zonder planning loopt alles in de soep. 

Leuke feitjes: 

-Met de inkopen voor dit kamp is een heel boek 
voetbalplaatjes van de plus bij elkaar gespaard!

-Er zijn in totaal 500 appels, 500 krentenbollen, 
een hele bolderkar vol brood en 600 hamburgers 
weggegeten

Reddende Engelen

De EHBO’ers hebben dit jaar hun handen vol 
gehad aan de vele bloedneuzen, zelfs tijdens de 
fotoshoot. Ze hebben dit jaar maar één teek 
hoeven weghalen, maar het is belangrijk om thuis 
nog goed te controleren! Het aantal pleisters dat 
geplakt is, is net zo lang als de weg naar Mars en 
terug. Daarnaast had de subkampstaf veel last 
van de zwaartekracht en had daarom een 
abonnement bij de EHBO. Tot slot zijn we erachter 
gekomen dat één EHBO’er een stille liefde heeft 
voor koude knakworst. Dank voor de goede 
zorgen Terry, Eric, Roos, Isabeau en Syl!

Terras Het is heel erg leuk om subkampstaf te zijn. Veel beter dan al die luie 
algemeen medewerkers. Ook was er nog een feestje bij de tent van Pim. Het 
allerleukste van subkampstaf zijn is dat er allemaal relaties zijn, koppelaars, 
nachtbrakers en overlopers. Wel is het bord van Terras gestolen. :-(

Aquas Het is fantastisch om subkampstaf te zijn! Vooral op zaterdag tussen 9:00 
uur en 17:00 uur, dan zijn de kinderen altijd lekker rustig. Ook heeft groepje 48 het 
Naaldenveld geveegd en groepje 52 had de karren weer naar voren gebracht, 
allemaal op ‘eigen’ initiatief. En belangrijk! Water is groen.

Pyros Het leukste aan subkampstaf zijn is de rust. De kids zijn altijd lekker 
enthousiast op groepje 21 na. Wel schijnen er een aantal mensen hard te snurken 
op het terrein. 

Aeros Subkampstaf zijn is geweldig. De kinderen zijn altijd lekker bezig en alles 
gaat wel vlot. Het was dus een leuke, gezellige en geslaagde RSW. 

Subkampstaf schatjes



Je laatste RSW?

Ga je volgend jaar overvliegen naar de 
Explorers? Is dit je laatste RSW? Niet 
getreurd! In juni is het PL-weekend 
voor alle (A)PL’s en in oktober wordt er 
iets spectaculairs voor Explorers 
georganiseerd! Wat? Houd je e-mail en 
de website van regio Hollands Midden in 
de gaten!

The universal Scout

Ingezonden brief namens de Gidsen en vrouwelijke Scouts:

Beste Verkenners, mannelijke Scouts en twijfelaars,
Ik wil sorry zeggen namens alle vrouwelijke scouts omdat wij soms een bitch kunnen 
zijn. Dit is trouwens niet sarcastisch bedoeld, want het spijt ons oprecht, want zó erg 
zijn jullie niet. Ik hoop dat jullie je niet verdrietig of depressief gaan voelen. Soms 
gedragen jullie je alsof wij niet bestaan en dan word ik een beetje agressief. Maar toch 
is dat geen reden om boos op jullie te worden. Vanaf dit moment verbreek ik de 
awkward-momenten, namens alle vrouwelijke scouts. Vanaf nu zullen wij jullie 
gelijkwaardig behandelen. Wij nemen dit heel erg serieus, we mogen dan wel een ander 
geslacht hebben maar we willen gewoon jullie vrienden zijn! Ik wil bij deze nogmaals 
sorry zeggen en wij hopen dat jullie dit alle verkenners zeggen zodat iedereen de 
nieuwe deal weet: Vrede tussen de Gidsen/vrouwelijke Scouts en de 
verkenners/mannelijke Scouts.

Vriendelijke groeten
De Gidsen en vrouwelijke Scouts

Laatste editie 2018
De RSW is alweer voorbij en dit is 
dan ook de laatste editie van de 
kampkrant van dit jaar. Wat 
hebben we weer genoten van jullie 
roddels, verhalen en 
enthousiasme. 
Het was weer een eer om voor 
jullie de kampkrant te mogen 
maken! Tot volgend jaar!

-xxx- de kampkrant crew 
(Explo’s St. Jozef Leiden)



Anne Charlotte      Thijmen

Siebe      Lisa

Isa      Lucas 

Dylan       Zichzelf

Emile        Dagmar

Sjors       Danny

Chayenne Rens

Daan       Merrel

Mirla is ook op zoek naar een vriend. 
Hij moet knap zijn, 12 of 13 jaar oud en 
met de eigenschappen romantisch, 
eerlijk en druk. Verder moet hij 
absoluut tegen stalker zijn, want 
stalkers zijn niet OK.

Kampkrant Tinder

Emanuel is op zoek naar de liefde. Het 
liefst een meisje in de leeftijd van 11 
jaar die van Nijntje houdt. Verder moet 
ze zijn liefde voor spaghetti kunnen 
delen en moet ze in het bezit zijn van 
een mobiele telefoon om makkelijk 
contact te kunnen onderhouden.

1+1 is gratis! Daan is namelijk op zoek 
naar een vriendin, maar geeft aan dat 
als je Daan neemt dat je Julian er 
gratis bij krijgt! Ideaal meiden, grijp je 
kans! Daan is op zoek naar ronde 
vormen, dus vergeet niet een voetbal 
mee te nemen op je eerste date. 
Verder moet ze minimaal 1.60 zijn. Het 
gaat om Daan van groepje 33, maar 
pas op! Het zijn wel waterscouts!

Siemen en Stijn (groepje 27) zijn 
beide op zoek naar een leuk meisje. 
Siemen is 13 en Stijn is 12. Hun ideale 
meisje heeft geen piemel, blond haar, 
eet graag Snickers en luistert graag 
naar Rapper Sjors.

Nieuwe kampliefdes

Kampstel
Wij feliciteren het 
gelukkige 
kampstel Thijs en 
Johanna. Zij zijn 
sinds deze RSW 
officieel een 
koppeltje.
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