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Even voorstellen
Het Kernteam!

Iedereen die een steentje bijdraagt
aan dit weekend is belangrijk,
maar er zijn altijd mensen die nog
ietsje belangrijker zijn. Zoals het
Kernteam dat zorg draagt voor de
organisatie van het weekend. Maar
wie zijn deze mensen eigenlijk? Wat
weten we eigenlijk van ze? We stellen ze even voor:
Jeroen “Ayatolla” Kruft. Deze sympathieke boer uit Beiroet heeft ooit
zijn vrouw verkocht voor 1 kameel.
Kreeg er later spijt van dus hij
kocht haar terug, maar de prijs was
omhoog gegaan dus hij moest toen
15 kamelen en 4 schapen betalen.
Michiel “Mulla” Blans. Heeft zijn
harem van 49 vrouwen dit jaar
maar thuis gelaten. De treinkaartjes
voor de reis vond hij toch net iets te
duur.
Anna “Intifada” Freitings. Menig
man is bezweken voor haar verleidelijke blik, haar collega’s kunnen
er over meepraten. Ze mag mannen
voortaan niet meer aankijken laat
staan een hand geven.
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Zet de tenten maar op!!!
De avond valt en bescherming voor
een koude nacht wordt gemaakt

Nadat de eerste hindernis is genomen; de inschrijving, is het zaak
om zo snel mogelijk je slaap plek
klaar te maken. Dat houdt in de
tent opzetten en je bed opmaken.
Een simpele opdracht die toch voor
een enkeling op een drama kan
uitdraaien. Gezellig met z’n allen in
de zon op de tent, met z’n allen aan
de tent iets doen, maar niemand
weet wat eigenlijk. Naar de tent
kijken en dan zeggen:”Vorig jaar
ging het heel anders.” Het viel de
redactie op dat de verscheidenheid
in tenten met het jaar groter wordt.
Van grote enkeldaks tenten tot
lieve kleine shelters. Maar na wat
hulp hier en daar had iedereen toch
nog voor het donker werd zijn bedje
gespreid en kon de RSW eindelijk
geopend worden.
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Avondspel
De eerste van de 1001
nachten gaat vallen
Het kost altijd even tijd om de tenten op te zetten maar als iedereen
dan ook klaar is kan er verzameld
worden op de open vallei. Nadat
iedereen door de dwingende ogen
van “Mulla“ Michiel tot stilte is
gemaand, heet hij iedereen welkom.
Hij vraagt aan iedereen 2 vingers
naar zijn hoofd te brengen en zich
voor te stellen dat er in het midden van de kring een vlaggenmast
staat. Mmm, een zelf gemaakte
Fata Morgana? De virtuele vlag
wordt gehesen en iedereen mag op
zijn knieën 3 keer richting Mekka
bidden terwijl er een luide kreet
met de tong gemaakt wordt. Hierbij
is het weekend ofﬁcieel geopend en
dus tijd voor het avondspel.
Het spel gaat als volgt:
Iedereen krijgt een kaartje met
daarop een artikel van een oosterse
markt. De bedoeling is om andere
personen te vinden die een zelfde
kaartje hebben en zo worden de
groepjes gevormd. Dat dit heel
chaotisch gaat zal niemand verbazen maar uiteindelijk lukt het

toch iedereen elkaar te vinden. De
groepjes krijgen vervolgens een
lijstje met artikelen die ze in de
juiste volgorde bij marktkoopmannen moeten halen. De marktkoopmannen zijn verspreid in het bos en
de duisternis maakt het natuurlijk
een extra uitdaging om ze te vinden. En dan moeten ze ook nog de
tikkers ontwijken aan wie ze de lijst
moeten afgeven mochten ze getikt
worden. Tegen het einde van het
spel was het pikkedonker maar gelukkig zijn alle scouts weer terecht
gekomen.
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Themaopening
vrijdagavond
De kampvuurkuil is ingericht als een soort van markt met een marktkraam
en een grote woestijntent. Er klinkt een stemmig muziekje. Er verschijnt
een marktkoopman die vanaf de kraam olielampen pakt en deze op de
grond plaatst. Hij oogt een beetje triest. Na een tijdje komen er meerdere
mensen uit de tent met een draagbaar met daarop het lijk van de Sultan
van El-Piejmenta. De personen die de sultan dragen zijn: Een marktkoopman, de eerste soldaat van de sultan, Jasmin de weduwe van de sultan en
Fati de minnares van de Sultan. Wat is hier aan de hand? Een stem neemt
ons terug in de tijd toen alles nog in orde scheen te zijn.
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Het verhaal gaat als volgt: De Sultan geniet van zijn vrije zaterdag.
Hij maakt zich nergens zorgen over
want hij bezit heel El-Piejmenta en
de Al Badjah woestijn, is ontzettend rijk, heeft een mooie vrouw
genaamd Jasmin, maar ook….
een minnares genaamd Fati!
Op een dag sluipt Fati door de
tuinen van de Sultan om hem te
ontmoeten. De Sultan verteld aan
zijn 1ste soldaat dat hij even een
momentje voor zichzelf nodig heeft
en vertrekt met zijn minnares.
Dat is de laatste keer dat de Sultan
in levende lijve is gezien. De volgende dag komt de marktkoopman goederen leveren maar komt niemand
tegen in het paleis. Plotseling komt
Jasmin, de vrouw van de Sultan,
huilend aanlopen en verteld snikkend dat haar man verdwenen is.
Dat is best een probleem want geen
Sultan betekent geen handel en dan
ligt al gauw de hele economie plat.
Na deze spannende sketch neem
“Mulla” Michiel het woord en gooit
er even een keiharde “SALAAM
ALEIKUM” tegenaan en benadrukt
dat er straks voor de nachtrust veel
punten te verdelen zijn. Er schijnen ook een paar personen jarig te
zijn, Oskar en Xenia. Oskar wil hier
liever geen aandacht aan besteden
maar helaas, ook voor hem wordt
gezongen.

Vervolgens is het tijd voor een yell
van elk subkamp.
Subkamp Bahrein:
BAHREIN BAHREIN, BAARN IS
WAAR WE ZIJN, WINNEN IS WAT
ZE VAN ONS VERWACHTEN, DAT
DOEN WE IN 1001 NACHTEN.
Subkamp Omar:
HETER HETER HETER,
OMAR IS BETER.
Als afsluiting wordt het themalied
gezongen op de melodie van “Maak
me gek” van Gerard Joling. Een zeer
feestelijk lied zoals we van Gerard
wel gewend zijn. Tijd om te gaan
slapen. Welterusten!!
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Met de ochtendzon op
onze gezichten...
Opening zaterdagmorgen

Het was fris vannacht, heeeel fris
(5 °C). Zolang je in je slaapzak ligt
is er niets aan de hand maar op het
moment dat je er uit kruipt wordt
het onaangenaam. Snel aankleden
dus, even ontbijten en op naar de
kampvuurkuil. Iedereen heeft ﬂink
zijn best gedaan op de themakleding want het is een exotisch gezelschap wat de kampvuurkuil binnenwandelt. Er lopen zelfs vrouwen in
complete boerka rond.
Het verhaal gaat verder: Het wordt
weer ochtend in El-Piejmenta.
De nacht hiervoor heeft iedereen
gezocht naar de Sultan en zijn
uiteindelijk van ellende maar naar
de plaatselijke kroeg gegaan. Na
een paar drankjes is iedereen zo
uitgeput, dat ze daar in slaap vallen. Fati word wakker en geniet nog
even van de warme armen van de
marktkoopman. Ze staat op en kijkt
kort om zich heen. Nu ze wat beter
kijkt, herkend ze daar de vrouw van
de sultan en slaakt van schrik een
gil. Ze beseft dat Jasmin dit best
wel eens gehoord kan hebben en
besluit zich te verstoppen. Helaas
verliest ze onderweg een brief van

de Sultan. Jasmin word wakker na
het kraaien van de haan en kijkt
om zich heen. Ze ziet dat ze in slaap
is gevallen tegen de gespierde,
knappe, geweldige beste vriend
en raadsheer van haar verdwenen
man. Ze schudt haar hoofd en wil
snel vertrekken voordat iemand
haar opmerkt maar ziet dan een
brief liggen. Ze maakt de brief open
en ziet dat het een liefdesbrief is
van haar man aan Fati en wil de
brief verscheuren. Jasmin ziet dit
en wil het voorkomen waardoor
ze met elkaar op de vuist gaan. De
mannen worden door al dit lawaai
wakker maar dan zijn de vrouwen
al weggerend. Ze besluiten om de
scouts te vragen om hun te helpen
met het vinden van de Sultan, dus
tijd om op pad te gaan.
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Keuken
opbouw
Na een spetterende opening en
fotoshoot van alle deelnemers kon
het echte werk beginnen;
de kampkeuken opbouw. Bij het
verlaten van de kampvuurkuil
kreeg iedere groep 10 palen mee
en mocht iedereen zijn pioneer
kunsten laten zien. Bij de een ging
dat duidelijk beter af dan bij de
ander.
Het blijf wonderlijk om de grote
verschillen te zien. Dat wekt bij
ons de vraag: Wordt er niet meer
gepioneerd? “
Gelukkig wordt er goed samengewerkt en na wat tips hier en
daar staat er na verloop van tijd
toch nog een “keuken”.

Regionale Scouting Wedstrijden 2009

•• ••

De Hike
Nadat de redactie alle deelnemers
had uitgezwaaid ging ze eerst uitgebreid lunchen. Dit om alvast krachten op te doen voor de barre tocht
die ons te wachten stond.
Ruim een uur na de laatste deelnemers gingen we dan ook op pad. Na
een klein lees foutje van ons en wat
hulp van de organisatie waren we
dan uiteindelijk op de goede weg.
Na een snelle, doch korte tocht kwamen we aan op post 1. Hier hoorden
we dat er nog twee groepjes niet
waren gepasseerd. Maar ze werden
in de juiste richting gestuurd door
de rond ﬁetsende hike uitzetters.
Voor ons gaf dat gelegenheid om
even de post te bekijken.
Op post 1 moest een kleurplaat
ingekleurd worden met behulp van
een plaat waar gekleurde lijnen en
een coördinaten-rooster. Met behulp
van een kaarthoekmeter kon zo de
gewenste kleur gevonden worden.
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Ook kon alvast een puzzel gemaakt
worden die verder op in de route
gebruikt zou worden.
Ondertussen waren de laatste groepen ook bij de post aangekomen en
in een korte tijd hadden ook zij de
kleurplaat ingekleurd. En konden
ook zij weer verder.

Omdat wij al wat begonnen te verkleuren en het de hoogste tijd werd
om door te lopen gingen wij ook. Na
een makkelijke stripkaart ging de
route over in een sterrenkaart.

Dit houdt in dat we de juiste ster
moesten vinden en daar ons kompas op instellen. Wel even goed
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Jammer genoeg was post 3 al opgeheven toen we daar aankwamen.
Of de groep dat erg vond is ons niet
bekend, wel hebben ze geen punten
kunnen scoren met het hinkspel.

kijken en lezen maar niet al te moeilijk. Dit maakte dat we vlot bij post
2 aankwamen. Hier moest een oaseeiland verkend worden. Dit was
echter alleen te bereiken via een
lastige constructie van kabelbanen
en touwbruggen. Omdat wij aan de
late kant bij de post aankwamen
konden wij helaas het eiland niet
meer bereiken. Iets wat wij tot op
heden nog betreuren.
Hier werd ook besloten dat wij,in
overleg met de hike-uitzetters, de
rest van de tocht zouden uitlopen
en alle overige deelnemers zouden
meenemen.
Onderweg kwamen we nog een
groepje tegen die we mee op sleeptouw namen.

De redactie wil het hike-team, Astrid en Tamara (Salwega), bedanken voor de mooie hike.
O,ja de slang die we onderweg tegenkwamen was een Ringslang.
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