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Inleiding
Wanneer je dit leest is de RSW al weer afgelopen 

maar toch willen wij iedereen alsnog welkom 

heten op de RSW 2010. Het beloofd een hele 

spannende editie te worden want het thema staat 

in het teken van Angels and Demons. Voor de 

Angels hoef je niet zo bang te zijn maar voor de 

Demons moet je toch wel opppassen. Vooral als ze 

bezit van je nemen is dat niet al te best. Dan moet 

er een exorcist (duiveluitdrijver) gehuurd worden 

om het wezen te verdrijven en dat kost tijd, geld, 

moeite en slapeloze nachten en al die ellende wil 

de RSW organisatie liever niet. Wees dus op je 

hoede en blijf het hele weekend steeds achterover 

je schouder kijken. 

Naast demonen zal het bos ook bevolkt zijn 

met heksen en tovenaars. Sommige zijn goed en 

 sommige slecht. Wat weten we eigenlijk over 

deze wezens? De bekendste demon is natuurlijk 

de baas der demonen, Satan of Lucifer genaamd. 

Vroeger was hij een engel maar nadat hij in 

opstand was gekomen, is hij met zijn volgelingen 

de hemel uitgegooid rechtstreeks de hel in. Sinds-

dien probeert hij mensen te verleiden om slechte 

dingen te doen zodat hij hun ziel kan krijgen. 

Zijn dienaren zijn andere demonen maar kunnen 

ook slechte heksen en tovenaars zijn. Sommige 

danken hun magische krachten aan Satan  door-

dat ze met hem een verbond hebben afgesloten. 

Enkele bekende heksen zijn: Morgan le Fay uit 

het verhaal van Koning Arthur, Zwarte Magica en 

Madam Mikmak uit de Donald Duck, de heksen 

uit Hans en Grietje, Sneeuwitje en Doornroosje. 

Geen lieverdjes allemaal. Tovenaars zijn vaak wel 

goed van aard. Denk aan Harry Potter, Albertus 

Perkamentus, Merlijn uit het verhaal van Koning 

Arthur en Gandalf uit The lords of the Rings. Een 

enkele is ook slecht zoals Voldemort. Naast dit 

bovennatuurlijke gebeuren moeten we natuurlijk 

niet vergeten dat er ook nog aardse zaken verricht 

moeten worden zoals tent opzetten, keuken bou-

wen, koken, hike lopen, skilldrive enz... Op zon-

dagmiddag hebben we dan de grote prijsuitreiking 

en dan weten wie the best of the best is en naar 

de LSW mag. Maar ook al win je niet dan hopen 

wij dat je toch een leuk weekend hebt gehad 

want jongens en meisjes, zoals we bij de bevers al 

leerde, meedoen is belangrijker dan winnen!



Aankomst van
     de scouts
Batenstein:  Hebben er veel zin in, maar gaan niet voor de winst want dan moeten ze naar de LSW en dat kost te veel tijd.  

Zuilen: Leken een beetje gestrest en liepen met een fl inke vaart door.  

Salwega: Kwamen binnen en waren eigenlijk van plan om als eerste binnen te komen, helaas jongens..... niet gelukt.  

Willem de Zwijger: Kwamen binnen met 4 patrouilles tegelijk! Een te grote groep om directe vragen te stellen, dit komt nog wel.  

Eliboe vendel: Er ontbreken nog 2 leden. Die zijn volleyballen en willen dit niet eens  afzeggen voor de RSW! Wel willen ze de reputatie hoog houden want de afgelopen twee jaar heeft de groep  gewonnen.

PeKa 18: Eerst was het 
wat moeilijk te zien of deze 
deelnemers wel voor de RSW 
kwamen, want ze gingen 
namelijk de hele verkeerde 
kant op. Na wat verder 
vragen kwamen we er achter 
dat de bestuurder van hun 

wagen de kleine Hans was. Deze deed niet mee aan de RSW maar kwam toch even mee. Ook deze groep mist nog een lid, Joram, maar die komt later nog wel.  

Scouting Hoograven: Hebben hun gezicht beschilderd met traantjes. Dit is omdat dat ook op de vlag staat. Ze gaan voor de lol maar het liefst winnen ze als het even kan ook nog.   

Baracuda: Eerst kwamen de jongsten van de groep binnen. Deze waren zich er nog niet helemaal van bewust dat ze zelf de tent op moeten zetten; toen ze dat hoorden 

vielen ze verbaast 
op hun tassen 
neer. Daar moeten 
ze nog even een 
oplossing voor 
bedenken.  

vielen ze verbaast 
op hun tassen 
neer. Daar moeten 
ze nog even een 
oplossing voor 
bedenken.  bedenken.  



Vinkeveen:  Koen is de RSW een beetje vergeten. Want 

deze groep, nu nog zonder Koen, vraagt zich af of ze nu nog 

wel mee mogen doen..!  Hierna volgde de rest van de groep 

van de Bara. We hebben ze even meegedeeld dat ze de tent 

toch écht zelf moeten opzetten!  Missing-Koen komt binnen! 

Zijn groep is blij dat hij er is maar vinden alleen dat hij een 

beetje weinig bagage bij zich heeft. De tas op papa’s rug 

hebben ze nog niet opgemerkt.  Door de grote drukte bij de 

binnenkomst van Willem de Zwijger is niet opgemerkt dat 

Anne er nog niet was! Gelukkig is ze er nu wel bij.  

Hierna volgen er twee patrouilles van de Vliegende Pijl. 

Ze hebben er heel veel zin in maar staan wel een beetje 

onder druk omdat ze de laatste zijn die binnen komen.  

Dat kan nog wel eens een leuk weekend worden zo te 

horen. Achter sommige dingen moeten wij van de redactie 

natuurlijk nog wel even aan gaan.  

Word vervolgd.....................................

Tenten opbouwenTenten opbouwenTenten opbouwen
Salwega troep: Geen grote problemen, alleen een paal die 
een beetje schreef staat. Jetheo is maandag jarig! 
Hij deelt daarom Marsen uit aan zijn patrouilleleden en wij 
als kampkrant krijgen er ook eentje. Bedankt Jetheo!
Ook zijn zij erg te spreken over de slaapzak van Casper. 
Hij rolt hem erg trots uit en daar zien wij hem....... 
zijn “Cars” slaapzak. Wat zal hij lekker slapen onder deze 
vrolijke kindervriend.

Vliegende Pijl scouts: Deze deelnemers zijn een beetje laat 
maar gelukkig komt alles goed. Hun mascotte vinden wij 
wel erg tjaa. Shockerend. 
Nemo (de vrolijke clownvis ja) op een stok!
Wel met een cape en heksenhoed om in de sfeer te blijven.

Baracuda verkenners: De jongste leden van deze groep 
weten niet helemaal hoe nu precies een tent opgezet moet 
worden. Gelukkig weten de oudere hier wel raad mee en 
komt het allemaal goed.

Willem de Zwijger padvindsters: Deze meiden zijn zeer zeker 
van hun zaak. Deze tent heeft nog nooit zo mooi gestaan! 
Deze patrouille bestaat uit 7 meiden. Wij zien er maar 5 



want de andere 2 zitten in de fi nale van het schoolkorfbal toernooi. Als dit onderwerp aan bod komt wordt er de vraag gesteld; ‘’Wat is korfbal?’’ De meiden van de kampkrant en een van de leden leggen het heel goed uit, dat het een sport is waarbij de meiden én de jongens samen spelen in 1 team! Nu begrijpen ze waarom deze meiden wel willen korfballen.

Willem de Zwijger verkenners: Oh, oh, dit is wel het ergste probleem van de hele RSW 2010.
Probleem: deze jongens missen 1/3 van hun tent. Oplossing: een van hun slaapt vanavond buiten.De PL heeft toen maar besloten dat hij binnen slaapt en de jongste maar buiten moet slapen. Zaterdag zien wij wel hoe dit is opgelost.

3de Utrechtse groep 1: Deze groep mist wel een paar belangrijke elementen voor het opbouwen van de tent. Ze missen namenlijk een tentstok en een paar haringen. Wij zijn wel geinteresseerd in hun oplossing en wij horen dat de staf maar iets in elkaar heeft geboord. Je kan zeggen wat je wilt; maar de tent staat wel. Het haring probleem is opgelost met takjes.

Salwega vendel: Deze dames zitten een beetje gedeprimeerd op de grond. Ze zijn aan het wachten op nieuwe ‘tentschroeven.’ Volgens hun weet de leiding dat 

deze kapot zijn maar hebben ze het gewoon niet verteld. En dat vinden ze erg, erg, erg, erg, erg, erg, erg, erg gemeen.

Zuilen Scouts: Deze mannen zijn al snel klaar. Ze komen als tweede binnen dus dat hebben we wel een beetje verwacht. Wij missen alleen nog een lid. Die komt al snel uit een koepeltentje gekropen en nu wij het toch over Madelon hebben. Zij is het enige meisje. Vorig jaar was het te luidruchtig met meiden en jongens door elkaar. Madelon moet apart slapen want deze mannen vinden dat zij toch echt recht hebben op privé ruimte.

Willem de Zwijger verkenners 1: Bij deze mannen gaat het eigenlijk wel goed. Alleen komen zij erachter dat het handiger was geweest om met zes man te zijn in plaats van vijf. Dat zou net iets sneller zijn gegaan.

De 3de Utrechtse groep: Ze komen net aan zetten en nog zo enthousiast. Veel verhalen over hoe ze zich voor deze RSW hebben voorbereid. We hebben ze maar weer met rust gelaten, want die tent moet dus echt staan voor het donker word.

Peka 18 verkenners: Dames en heren, deze groep mist “zo’n ding”!! (zo’n ding= scheerlijn.)



Openingsspel Vrijdagavond

Thema opening vrijdagavond

Om de RSW te openen en de teamgeest op de subkampen, 

“Het Zwarte Woud” en “Het Magische Bos” te vergroten 

werd er een spel gespeeld. Een variant op “steen-papier-

vuur” maar dan in het thema; dus “Tovenaar->Draak-

>Trol->”. De deelnemers kregen per subkamp een 

gekleurd kaartje met daarop een plaatje van een: “draak; 

tovenaar of trol”.  Daarna werden ze eropuit gestuurd 

om de deelnemers van het andere subkamp af te tikken. 

En werden de kaartjes met elkaar vergeleken. De kans 

bestaat dan wel dat jou kaartje ondergeschikt is aan 

het kaartje van de tegenstander. Als dat zo is moet 

je je kaartje afgeven; zo niet dan krijg je het kaartje 

van je tegenstander. Welke je dan weer inlevert bij 

je subkampstaf, en kan je weer een ander aftikken. 

Net zolang tot je zelf je kaartje kwijtraakt of er geen 

tegenstanders meer zijn. Al met al een geloop van 

vanjewelste. Uiteindelijk bleek dat subkamp 

“Het Zwarte Woud” de meeste kaartjes bijeen 

had gesprokkeld.

Na het spel loopt iedereen naar de kampvuurkuil die 

gehuld is in een zware mist. De muziek geeft iedereen 

kippenvel en voorspelt niet veel goeds. Opeens verschijnen 

er 3 personen genaamd Esmee, Vera en Jasper. Ze hebben 

een spreukenboek bij zich en zijn van plan om te toveren 

maar twijfelen of ze er wel aan moeten beginnen. De 

nieuwsgierigheid overwint echter en ze besluiten om een 

leuke spreuk op te zoeken. Na een tijdje zoeken vinden 

ze een spreuk om een dierbare overleden persoon op te 

roepen. Alle 3 tegelijk spreken ze de lange spreuk uit en 

wachten........... 

Thema opening vrijdagavond

“Het Zwarte Woud” de meeste kaartjes bijeen 

had gesprokkeld.

Openingsspel Vrijdagavond

Thema opening vrijdagavond



Wat was dat? De wind? Plotseling verschijnt er een 

demon. Het drietal schrikt zich de tandjes en vluchten de 

kampvuurkuil uit. De demon gaat er achteraan en hierbij 

eindigt de sketch. 

Michiel neemt het woord en stelt iedereen gerust met de 

mededeling dat vannacht niemand zich zorgen hoeft te 

maken over de loslopende demon en dat waarschijnlijk de 

meeste het wel zullen overleven. Om de vrijdagavond af 

te sluiten zingt iedereen het RSW lied onder de bezielende 

stem van Annemarie Blans en mag ieder subkamp nog 

zijn yell schreeuwen onder het genot van een bekertje 

limonade.

YELLS:
Zwarte Woud: 
Zwarte woud (2x) de overkant is koud. 
Zwarte Woud (2x) wij gaan voor goud.

Magische bos: 
Wij van het magische bos gaan dit 
jaar helemaal los.

Iedereen mag nu zijn slaapzakje 
inklimmen genieten van de nachtvorst. 
Brrrrr.Brrrrr.



Thema opening zaterdagThema opening zaterdagThema opening zaterdagThema opening zaterdagThema opening zaterdag
Na een koude nacht, komen de eenheden in thema 
kleding de kampvuurkuil binnen. Gelukkig is iedereen 
er en niemand is gegrepen door de enge en gevaarlijke 
vuurdemon. Nadat iedereen in de kampvuurkuil zit, 
start het vervolg van de spannende gebeurtennis van 
gisteren. Wat zou er gaan gebeuren? Hoe gaan de drie 
vrienden de vuurdemon laten verdwijnen? Zullen zij een 

oplossing weten?   Esmee, Jasper, Vera, 
Judith en Sem zitten zeer stilletjes in de 
kampvuurkuil. Ze zijn radeloos over wat 
er gisteravond is gebeurd. Er loopt nu 
een monster in het bos! Esmee, Jasper en 
Vera hebben hun vrienden erbij gehaald, 
omdat ze niet meer alleen het bos in 
durven te gaan. Esmee roept angstig 
tegen Jasper: “Ik zei toch dat het geen 
goed idee was!” Jasper reageert niet, 
waarop Esmee nogmaals Jasper roept. 

Helaas zonder resultaat, want 

nogmaals reageert hij niet. 

Na enige stilte roept Vera: 

“We kunnen Esmee d’r oma 

oproepen via het boek!” 

Jasper valt om na deze 

uitspraak en reageert op niks 

meer. De overige vrienden 

proberen Jasper weer bij kennis te brengen. Gelukkig komt 

hij weer bij en ze gaan weer om het boek staan, dit keer 

met z’n vijfen. Als het dit keer maar wel goed gaat, niet dat 

er weer iets gevaarlijks tevoorschijn komt. Terwijl ze door 

het boek bladeren komen ze tot de ontdekking dat er twee 

pagina’s aan elkaar geplakt zitten! Ja zeg, vandaar dat ze 

een vuurdemon opgeroepen hebben! Ze zeggen nogmaals 

hardop de spreuk en uit de opgekomen rookwolk komt 

gelukkig de oma van Esmee tevoorschijn!  Ze vragen de oma 

van Esmee te hulp. De vrienden moeten weten hoe ze de 

vuurdemon kunnen laten verdwijnen! Gelukkig weet oma 

raadt. Ze heeft een tip voor de vijf vrienden. Ze moeten op 

zoek naar de toverkol en naar de blauwe vlieswortel! De 

oma van Esmee verdwijnt weer en gaat op in de opkomende 

rook. De vijf vrienden twijfelen geen seconde en maken zich 

klaar voor een lange en moeizame reis, op zoek naar de 

blauwe vlieswortel...   


