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Batenstein: Hebben er vee
l zin in, maar gaan niet
voor de winst want dan mo
eten ze naar de LSW
en dat kost te veel tijd.

Zuilen: Leken een beetje ges
trest en liepen met
een ﬂinke vaart door.
Salwega: Kwamen binnen
en waren eigenlijk
van plan om als eerste bin
nen te komen, helaas
jongens..... niet gelukt.

Scouting Hoograven: Hebbe
n hun gezicht
beschilderd met traantjes.
Dit is omdat dat ook op
de vlag staat. Ze gaan voo
r de lol maar het liefst
winnen ze als het even ka
n 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 hoorde
n

Willem de Zwijger: Kwam
en 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 jaa
r heeft de groep
gewonnen.
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e
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kwamen, want ze gingen
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wagen de kleine Hans wa
s. Deze deed niet mee
aan de RSW maar kwam
toch even mee. Ook
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Joram, maar die
komt later nog wel.

vielen ze verbaast
op hun tassen
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ze nog even een
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Vinkeveen: Koen is de RSW een
n, vraagt zich af of ze nu nog
deze groep, nu nog zonder Koe
volgde de rest van de groep
wel mee mogen doen..! Hierna
n meegedeeld dat ze de tent
van de Bara. We hebben ze eve
Missing-Koen komt binnen!
toch écht zelf moeten opzetten!
ar vinden alleen dat hij een
Zijn groep is blij dat hij er is ma
ft. De tas op papa’s rug
beetje weinig bagage bij zich hee
Door de grote drukte bij de
hebben ze nog niet opgemerkt.
ijger is niet opgemerkt dat
binnenkomst van Willem de Zw
is ze er nu wel bij.
Anne er nog niet was! Gelukkig
s van de Vliegende Pijl.
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ar staan wel een beetje
Ze hebben er heel veel zin in ma
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natuurlijk nog wel even aan gaa
..............
Word vervolgd.......................

Tenten 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 Caspe
r.
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 gestaa
n!
Deze patrouille bestaat uit 7 meiden. Wij zien er maar
5

want de andere 2 zitten in
de ﬁnale van het schoolkor
fbal
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 waarb
ij de meiden én de jongens
samen spelen in 1 team! Nu
begrijpen ze waarom deze
meiden wel willen korfballen
.
Willem de Zwijger verken
ners: Oh, oh, dit is wel het
ergste probleem van de hel
e RSW 2010.
Probleem: deze jongens mi
ssen 1/3 van hun tent.
Oplossing: een van hun sla
apt vanavond buiten.
De PL heeft toen maar bes
loten dat hij binnen slaapt
en
de jongste maar buiten mo
et slapen. Zaterdag zien wij
wel
hoe dit is opgelost.
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ze groep mist wel een paa
r
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missen namenlijk een tentsto
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j
zijn wel geinteresseerd in
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de staf maar iets in elkaar
heeft geboord. Je kan zeggen
wat je wilt; maar de tent
staat wel. Het haring proble
em
is opgelost met takjes.
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es zitten een beetje
gedeprimeerd op de grond.
Ze zijn aan het wachten op
nieuwe ‘tentschroeven.’ Vo
lgens 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 mann
en zijn al snel klaar. Ze kom
en
als tweede binnen dus dat
hebben we wel een beetje
verwacht. Wij missen alleen
nog een lid. Die komt al
snel uit een koepeltentje gek
ropen en nu wij het toch ove
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delon
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ruimte.
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ners 1: Bij deze mannen gaa
t
het eigenlijk wel goed. All
een komen zij erachter dat
het
handiger was geweest om
met zes man te zijn in pla
ats van
vijf. Dat zou net iets sneller
zijn gegaan.
De 3de Utrechtse groep: Ze
komen net aan zetten en nog
zo enthousiast. Veel verhal
en over hoe ze zich voor dez
e
RSW hebben voorbereid.
We hebben ze maar weer
me
t
rust gelaten, want die ten
t moet dus echt staan voo
r het
donker word.
Peka 18 verkenners: Dame
s en heren, deze groep mi
st
“zo’n ding”!! (zo’n ding=
scheerlijn.)
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Plotseling verschijnt er een
Wat was dat? De wind?
en de
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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.
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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 kampvuu
rkuil zit,
start het vervolg van de spannende gebeurten
nis 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.

