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R E G I O 
HOLLAND S M I DDEN

Na een jaartje wachten is het weer zo ver! De RSW is weer begonnen! Dit is natuurlijk
het beste en leukste kamp van het jaar. Maar jullie komen hier niet voor niks, jullie
komen hier om te strijden voor een plekje bij de LSW! De landelijke scouting wedstrijd!
De RSW zal echter geen echte RSW zijn zonder de kampkrant. Daarom zijn wij er om
jullie op de hoogte te brengen over wat er allemaal gebeurt dit weekend. Jullie vragen
je nu vast af, wie zijn jullie? Wij zijn de kampkrant crew! Wij zijn een groepje Explo’s
van Scouting Sint Jozef uit Leiden, wij zijn hier elk jaar om voor jullie de kampkrant uit
te brengen. Jaarlijks brengen wij drie kranten uit over alle gekke dingen die gebeuren
op kamp. Met allemaal leuke en interessante dingen zoals; informatie over de het
thema, sappige roddels, leerzame puzzels, WC-praat en natuurlijk cupido! Wij wensen
jullie veel leesplezier en een geweldige RSW (en oh ja vergeet ’s avonds geen warme
trui aan te trekken want het kan koud zijn).

Xxx- het kampkrant team

Thema
Dit jaar zijn we in het jaar 1856 beland, in de vier Niet Verenigde Staten van Noord-
Amerika. Het gaat slecht met de staten en er is veel armoede en criminaliteit. Elke staat
heeft zijn eigen kwaliteit. Green Mountain State heeft de hoogste bergen, Purple Desert
State heeft de droogste rivieren, Red Forest State heeft de donkerste bossen en de
Orange River State heeft de waterigste rivieren. Maar diep in het binnenland is het
echte Wilde Westen, de Regio van de Stabiele Wanorde. Hier ligt een onuitputtelijke
bron aan energie en die gaan we gebruiken om onze stoomtrein aan te drijven, een
ambitieus plan. Daarom hebben gouverneurs van elke staat jullie opgeroepen om de
eerste stappen te zetten. Dus laten we de eerste stappen naar de toekomst maken
tijdens deze eerste G4 top! Veel succes en vooral veel plezier!
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WC-praat
Ook dit jaar kan je ons weer een 
handje helpen, door gezellig mee te 
praten
in de wc praat bij de wc‘s vinden jullie 
een papier en pen laat er achter wat je 
achter wilt laten. Zijn alle hamburgers 
aangebrand? Is er een nieuw stelletje? 
Weet jij het winnende team? Laat het 
ons vooral weten!

Wij zijn opzoek naar mensen die zich aanmelden voor 
cupido! Als jij dus stiekem een crush hebt op iemand of je 
een one night stand wilt, meld je dan nu aan ❤ voor de 
meest ultieme intense ervaring ooit ❤! De kampkrant 
cupido gaat alles uit de kast trekken om jouw ultieme relatie 
te vinden!!!!!! Dus meld je aan bij een van de mensen met 
een kampkrant crew trui/hoodie.
(je kan natuurlijk ook je vrienden aanmelden) "#$ xxx je 
kampkrant-fixers. Je kan ons ook fixen%. (ene Mika van 
Scouting Sint Jozef schijnt wel interesse hebben)

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!
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Your most 
reliable source 
of information 
this weekend!
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Weerbericht vrijdag

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 jij 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
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Het weerbericht gebracht door cowboy/parttime 
weerman

Vandaag zal de temperatuur tussen 3 en 10 
graden zitten. Een beetje koud, maar dat zijn 
jullie vast al gewend in Nederland.
Morgen wordt het warmer tussen 4 en 12 
graden. Overmorgen is het weer het beste.


