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De Winnaar is bekend!!
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 The Eagles (7, Scouting De
Pauw), de tweede plaats voor de Beren (53, Kimball
O’Hara groep), de derde plaats voor de Panters (26,
53, Kimball O’Hara groep), de vierde plaats voor de
Reddingsindianen (19, Scouting Franciscusgroep
Leiden), de vijfde plaats voor de Etende Zweintein
Express (15, Scouting Bodegraven) en de zesde plaats
is voor Purple bison (47, Scoutinggroep Shawano’s).

Van harte gefeliciteerd en succes op de LSW!
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Gisteren hebben jullie weer hartstikke hard gewerkt voor kostbare punten. Doormiddel van het 
postenspel en de hike hebben jullie punten verdiend en geprobeerd de niet-verenigde staten wat 
meer verenigd te maken. Ondanks dat sommige van jullie wel héél veel kilometers hebben gelopen 
in de zoektocht naar post A tijdens de hike, was het wel heel leuk. Ook hebben we weer veel 
energie opgewekt doormiddel van de spelletjes en het dansen in de kampvuurkuil gisteravond. Zo 
zijn we weer een stapje dichterbij het maken van die prachtige stoomtrein. We begonnen de avond 
met het testen van de kennis bij elke groep, het was knap lastig maar de Mauritsgroep stak er met 
kop en schouders boven uit, gefeliciteerd! Daarna gingen we met behulp van de ‘random game 
generator’ een paar super spannende spellen spelen, met als hoogtepunt het super gevaarlijke pijl-
en boogschietspel. De kampkrant zag dat jullie erg je best deden, maar wij hadden op dit onderdeel 
meer van jullie verwacht. Gelukkig hebben alle staten nog steeds een tandwiel gewonnen! 
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Breaking news!
Er is een gevaarlijk individu op vrije voeten! 
Gistermiddag om 15:34 zijn er meerdere WC-praat-
briefjes verdwenen. Nadat de hardwerkenden 
kampkrant crew vervangende blaadjes had op 
gehangen, zijn deze voor een 2de keer zonder 
genade van de toiletdeuren getrokken. Met pijn in 
ons hart moeten wij jullie meedelen dat om deze 
redenen er geen in WC-praat in de krant staat... 
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Ook dit jaar bedanken bij de EHBO’ers voor hun inzet. 
Zonder deze toppers (Terry, Stefan, Roos, Rosanne, 
Sylvia en Isabeau) is er geen RSW. Om ons veilig te
houden hebben zij:

§ 20 meter verband gebruikt;

§ 25 meter drukverband opgemaakt;

§ 1 EHBO'er naar huis moeten sturen;

§ 3 meter pleisters moeten plakken;

§ 2 hechtingen moeten naaien;

§ 20 vingerbobs weggegeven;

§ 15 teken getrokken.
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1. Billie Eilish – Bad Guy
2. Kris Kross Amsterdam & Maan & 

Tabitha feat. Bizzey – Hij is van Mij
3. Davina Michelle – Duurt te lang 

(behalve RSW)
4. Nielson – IJscout
5. Guy Sebastian – Before I Go

News Flash
Mika heeft voor 4de keer op rij 
iemand zwanger gemaakt op de 
RSW! Wij staan versteld hoe dit elk 
jaar kan gebeuren. Wij weten welke 
vraag op jullie tong brand, wie is de 
gelukkige? Jammer genoeg is deze 
informatie privé. Van sommige 
vragen wil je het antwoord eigenlijk 
niet weten.

Tip: eet voldoende 
fruit, maar wel op 
verantwoorde wijze.

EXPLORE19
Ben jij laatstejaars scout en vlieg jij komend seizoen
over naar de explorers? Neem dan deel aan de
Explore19 op 5 en 6 oktober! Volg voor meer 
informatie de Social Media kanalen van de Regio 
Hollands Midden.
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Ons Datingbureau

Dit jaar hadden we een datingbureau voor jullie opgezet en daar 
is zeer veel gebruik van gemaakt. Er zijn dit weekend veel 
nieuwe relaties ontstaan en ook een paar leuke nachten ;). 
Natuurlijk hebben wij hier voor jullie de nieuwste roddels en die 
vertellen wij dan ook.

• Lars met de gele trui heeft dit weekend een vurige en 
spannende relatie gehad met Joeri.

• René van het Hof-Slingerland is dit weekend 110% legaal 
getrouwd met Stefan van het Hof-Slingerland. Dit is toch leuk 
om te horen.

• Wij hebben voor Isa en Gijs iets kunnen betekenen. We 
hebben ze elkaars nummer gegeven. (Tip voor Isa: Gijs houdt 
wel van "aparte dingen" )

• Nirvan heeft fix gehad met Anouck van Orange River, maar 
ziet een open relatie wel zitten. (Pak je kans!)

• Nicolaas was ook nog op zoek naar een leuk jongen, heb je 
interesse? Zoek iemand van Scouting de Pauw.

• Hayam heeft alweer een nieuwe liefde gehad.

Helaas zijn er ook een paar dingen mis gegaan... 

• Onze favoriete relatie is helaas ten gronde gelopen. Sheng en 
David zijn helaas uit elkaar. Wij hebben uit vertrouwelijke 
bronnen vernomen dat David lang heeft moeten huilen.

Dit groepje is ook nog op zoek naar relaties!

Er waren nog 
een paar leuke 
mexicanen te 
vinden, heb jij 
ze gezien?
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Quote van de dag: Jury 
“Hoe past dit eten binnen 
het thema?” Groepje: 
“Indianen moeten ook 
eten!”

 
  

President Martijn draagt volgend jaar zijn titel 
over aan Pim, gouverneur van de Purple Desert
State. Wij hebben als kampkrant redactie een 
paar brandende vragen over deze kwestie. Wij als 
Crew zochten Pim op.

Wat vind jij het allerleukste aan de RSW? 
Het leukste vind ik dat we met z’n alle feesten, 
maar de volgende ochtend weer gezellig met z'n 
alle het programma bespreken en goed uitvoeren 
in een vloeiende beweging.

Wat zijn de aankomende plannen voor de RSW? 
Er zijn mooie plannen voor de komende jaren, 
maar Pim was er mysterieus over. Wij als 
kampkrant redactie kijken er naar uit!

Wat zijn de plannen van Martijn nu hij geen 
president meer is?
Pim vertelde ons dat Martijn plannen heeft om 
zich nuttig te gaan maken in het thema team. 
Nadat de wegen van Martijn en Pim elkaar hebben 
gekruist wensen wij beide veel geluk met hun 
nieuwe functies.

Eindwoord kampkrant
Als eerste willen wij, de kampkrant 
crew, jullie heel erg bedanken 
voor het vele lezen van de leukste 
krant op RSW Hollands Midden! 
Jullie hebben ons hele leuke, 
mooie, droevige en vooral 
grappige verhalen verteld en 
zonder die verhalen zou deze 
krant niet bestaan! Bedankt! Wij 
vonden het super leuk om te doen 
en hopen dat jullie het ook leuk 
vonden. Volgend jaar zijn we weer 
terug en tot ziens!
xxx- de kampkrant crew 



  

Horizontaal
2 De Lunch
5 Subkamp Oranje
9 Iets wat je ‘s 
avonds niet mag 
doen

Verticaal
1 Gezamenlijk 
drinken in de 
kampvuurkuil
2 Het spel waar het 
meeste EHBO nodig 
is
3 Subkamp paars
4 Waar slaap je in
6 Je belangrijkste
nieuwsbron!!!
7 Staf die je eten
maakt
8 De kleur van de 
bandjes van de 
leiding
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