MARIO WORLD

MARIO WOLRD PLAYERS
RSW REGIO 3 RIVIEREN 2012

PLAYER
01
PLAYER
02
PLAYER
03
PLAYER
04
PLAYER
05
PLAYER
06
PLAYER
07
PLAYER
08
PLAYER
09
PLAYER
10
PLAYER
11
PLAYER
12
PLAYER
13
PLAYER
14
PLAYER
15
PLAYER
16
PLAYER
17
PLAYER
18
PLAYER
19
PLAYER
20
PLAYER
21
PLAYER
22
PLAYER
23
PLAYER
24
PLAYER
25
PLAYER 26

DEPLUMMERS
MARIOGAMEGIRLZZ
DEMOONLIGHT
POWER-UPJES
MARIO
MARIO
PARTY
GET
A
LIFE
AND
GROW
UP
MARIO
DUSCHII’
S
030
DETHECOINS
BOWSERS
WE
LOVE
YOSHI
WAH
ROOD
DETOADPÉRZIKJES
II
DEDE MINI
TOADS
COINTJES
LUIGI
PARY
MIX
THE
PEACHES
ELPADDO’
-SNOROO’
S
S
PADDO’
S
BARACUDA
7-UP
SPAGHETTI
VRETTERS
WAH
GROEN
ELUIGIBOE
TOAD I

ELIBOE
VENDEL
BATENSTEIN
1
SCOUTING
DE
VLIEGENDE
PIJL
WDZ
SCOUTS
ZUILEN
DAMES
DERDE
UTRECHTSE
GROEP
SALWEGE
VENDEL
NIFTERLAKE
LANDSCOUTS
SCOUTING
DE
VLIEGENDE
PIJL
2
WDZ
SCOUTS
2
WILLEM
ALEXANDER
HARMELEN
SCHONAUWEN
SCOUTS
RHENOVA
SCOUTS
BATENSTEIN
SCOUTS
2
SCOUTING
DE
VLIEGENDE
PIJL
3
PK18
VERKENNERS
WDZ
VENDEL
ZUILEN
HEREN
DERDE
UTRECHTSE
GROEP
SALWEGA
GROEP
BARACUDA
ZEEVERKENNERS
SCOUTING
HOOGRAVEN
WDZ
VERKENNERS
WILLEM
ALEXANDER
HARMELEN
ELIBOE
TROEP
RHENOVA SCOUTS

inleiding
Welkom allemaal op de RSW 2012. Het thema van dit weekend,
Mario World, zal iedere leeftijd aanspreken. Zelfs als je boven
de 40 bent zal je herinneringen hebben aan het eerste spel waar
Mario in verscheen, Donkey Kong uit 1981!!
Die kon je toentertijd spelen op een arcadekast in de speelhal.
Ik weet nog wel dat ik daar heel wat guldens (oude euro) in
gedouwd heb.
Hij heette toen nog Jumpman omdat ie zo lekker springerig
was. Later kreeg Jumpman zijn huidige naam, Mario,
genoemd naar de toenmalige baas van Nintendo in Amerika,
Mario Segali. Samen met zijn broer, Luigi, verscheen hij
in het eerste spel voor de NES (nintendo entertainment
system), Super Mario Brothers. Hier bestond Mario nog
slechts uit een paar pixels en het verhaal gaat dat de
spelprogrammeurs pixeltechnisch geen ruimte hadden
voor oren, haar en een mond wat resulteerde in een pet,
bakkebaarden en een snor. Mario is loodgieter, al zul je hem in
zijn spellen weinig zijn beroep zien uitoefenen. Meestal is hij
bezig om Princess Peach uit het Mushroom Kingdom te redden
van Bowser. Bowser is koning van alle Koopa’s, een soort
schildpaddraken en de aartsvijand van Mario en Luigi. Zijn
favoriete hobby is om Princess Peach te ontvoeren om zo over
het Mushroom Kindom te heersen. Om dit te voorkomen zijn
alle scouts van regio drie rivieren gevraagd om Mario en Luigi te
helpen om hier een stokje voor te steken. Een kleine moeilijkheid
hierbij is dat de computer steeds vast slaat. Door een bug in het
spel zijn Mario en Luigi gecopypasted waardoor je in het bos er
een heleboel tegen kan komen. Om te weten wat het is om een
inwoner te zijn van Mushroom Kingdom mag iedereen logeren
in een leegstaande paddestoel. Er zal een grote wedstrijd
gehouden worden en het winnende team mag uiteindelijk
helpen bij de bevrijding van Princess Peach. Succes iedereen!.

BINNENKOMST
Het is 18:00 uur en dat betekent dat de eerste patrouilles komen binnendruppelen. Bij de inschrijving krijgt iedere patrouille een vlag mee om te
versieren. Dat wordt de joker die ingezet kan worden bij een onderdeel
waar de patrouilles verwachten dat ze veel punten gaan halen die dan
verdubbeld worden.
Ook krijgen de patrouilles een stuk tekst mee van het nummer
“heb je even van mij”van Frans Bauer waar ze hun eigen tekst
op moeten verzinnen. Als laatste krijgt iedereen een rode Mario
pet of een groene Luigi pet mee die bepaald in welke subkamp
ze zitten.
Even voorstellen: Het kernteam van de RSW, het altijd goedlachse trio, Jeroen “Luigi” Kruft, Michiel “Peach” Blans en Charlotte “Bowser” Apel. Zij hanteren 2 simpele regels. Regel 1: het
kernteam heeft altijd gelijk. Regel 2: als het kernteam geen
gelijk heeft dan treedt automatisch regel 1 in werking.
	
  

TENTEN OPBOUWEN
Tijdens onze ronde op de 2
subkampen maakten wij als
verslaggevers weer de mooiste,
gekste coolste en raarste dingen
mee!!!!!!!!!!!!!!
Om te beginnen bij “MARIO’S
WORLD” zagen wij dat er veel
patrouilles de bodem van het bos
grondig schoonmaakte om hun
tent zo mooi mogelijk op te zetten. Wij zagen ook de volgende
bijzondere momenten:
− Scouts die met een tentdoek
aan het stoeien waren.
− Verbaasde gezichten ( Hoe zat
het ook alweer?).
− Laatste instructies werden nog
(stiekem) doorgegeven door
de staf die hun kwam afzetten
op het subkamp.
− Zwaar, zeer zwaar overleg
over de tent indeling. Niet
waar iemand moest slapen
maar
wie welke paal vast moest
houden bij het opzetten.
− Wedstrijdnr. 8, Nifterlake
wonnen vorig jaar de troostprijs en willen dit jaar voor de
1e plaats gaan.
Bij LUIGI’S WORLD hoorden wij
dat deze om 19.29 uur compleet
waren. Alle Scouts waren op het
subkamp. Voordat wij hier wilden
beginnen werd onze aandacht

gevestigd op gegil uit een donkere tent. (SCHOENEN EN SOKKEN UIT voordat je binnen komt)
Kijk dat is pas een strenge PL.
Ook hier zagen wij weer mooie
momenten:
– Eerst tas uitpakken en
dan de tent.
– Ook hier werd het bos weer
geëgaliseerd( mooi woord voor
glad maken).
– Scout roept uit tent (waar is
mijn paal en stop eens met
paaldansen).
– Ferry van de subkampstaf het
eten probeert te stelen van de
meiden van de VP wnr:
15.
En een bijzonder moment
was toch wel
dat 2 scouts
een paal van een
tent vasthielden
omdat anders de
tent om zou vallen. Op zich goed,
maar toen wij na 15
minuten weer langs
	
  
liepen en de tent
al lang klaar was, stonden de 2
scouts nog steeds hetzelfde te
doen. Toen wij vroegen waarom
ze dat deden werden wij vragend
aangekeken. (anders valt de tent
toch om!! zeiden zij in koor.)

OPENING
AVONDSPEL
Nadat de tenten uiteindelijk stonden, werd het
tijd om het weekend oﬃcieel te openen. Iedereen
verzamelde zich op de “Open vallei’ rond de daar
gepionierde vlaggenmast. Michiel heette iedereen
welkom en de vlag werd gehesen. Hierna gingen de
Mario’s en de Luigi’s terug naar hun kampterrein.
Daar werd een kennismakingsspel gespeeld want
het is wel ﬁjn om wat andere mensen te kennen
als je met z’n 160-en bent. Iedereen moest met
vreemden een ploegje vormen van 3 tot 5 leden.
Per persoon kreeg men 5 levens en ging je over je
subkampterrein ronddwalen. Ondertussen waren
er diverse staﬂeden aangekomen waarbij je extra
levens kon scoren. Helaas liepen er ook niet zo
vriendelijke staﬂeden rond die je moeizaam bijeen
gescoorde levens weer van je af konden nemen.
Gelukkig waren die te herkennen aan hoe ze hun
petje droegen. Jammer was wel dat hoe later op
de avond, hoe donkerder het werd met gevolg dat
vaker een “verkeerd” staf lid werd opgezocht. Jammer om dan je moeizaam bijeen gescoorde punten
in te moeten leveren. Wat ook een risico werd en
wat mee ging spelen; de scheerlijnen van de tenten.
Je kan er makkelijk over struikelen, wat dus ook gebeurde. Grote ongelukken zijn hierbij overigens niet
gebeurt. Al met al was het te snel afgelopen. Tijd om
iets warmers aan te trekken en naar de kampvuurkuil te gaan voor de thema-opening.

THEMA OPENING
Na het avondspel lopen de
patrouilles de kampvuur binnen waar een groot mysterieus kasteel staat. Het is
regenachtig maar gelukkig is
er een grote overkapping gemaakt waar iedereen lekker
droog onder kan zitten.
De stilte wordt verbroken
doordat subkamp “Mario’s
World” spontaan hun yell
gaan inzetten: “Mario, Mario,
wij zijn nummer 1. Aan de
andere kant de Luigi’s daar
karten we over heen”!
Dat laat subkamp Luigi
natuurlijk niet op zich zitten
en zij doen hetzelfde: “Luigi
is snel dus we winnen wel.
Luigi heeft swag, Mario is
gek”. Uiteindelijk schreeuwt
iedereen lekker door elkaar
heen zodat er niets meer van
te verstaan valt.

Dan gaan de lichten uit en
als ze weer aangaan lopen er
2 mannetjes in een rode en
groene tuinbroek de kampvuurkuil in. “Nou dit is het
dan”, zegt het kleine rode
mannetje. “Hier is kasteel ‘De
bospaddestoel’ waar we een
leiding moeten repareren”.
Terwijl zij aan de gang gaan
komt er een meisje aanlopen
die op een gameboy het spel
“Super Mario”aan het spelen
is. Het bekende deuntje klinkt
iedereen direct bekend in de
oren. Lang kan ze niet van
haar spelletje genieten want
het apparaat geeft er de brui
aan. “Moeten we even helpen
om dat ding te maken” vraagt
het mannetje in de rode
tuinbroek. “Dat is goed hoor”
en de mannetjes gaan aan de
slag.
Dan een gigantische knal,
het licht gaat uit en als het
licht weer aangaat hebben de
mannetje een snor gekregen.
“Hee je hebt een snor”. “Hee
jij hebt ook een snor”. “Hee

we lijken op Mario en
Luigi”. “Oh nee, volgens
mij zitten we in het spel,
wat nu?
“Hallo daar komen jullie
mij redden”? Mario en
Luigi kijken naar boven
en zien een mooie prinses uit het raam hangen. “Ik ben Princess
Peach en Toad houdt
mij gevangen, help mij”.
`Ok ok we komen er aan`.
Op het moment dat Mario en
Luigi naar boven willen klimmen crasht het spel en beide
staan als bevroren aan de
grond genageld.
Volgende keer meer........

KAMP MARIO
Wedstrijdnr. 13 hadden interne problemen. Een onderdeel
van de grote motor hielp niet
mee met opbouwen. Hier hebben wij ze even bij geholpen
en ze zijn samen aan de slag
gegaan!
Wedstrijdnr. 10 hebben gebibberd en nog eens gebibberd
van de kou afgelopen nacht.

Wedstrijdnr. 7 hebben van de
leiding te weinig touwen mee
gekregen, maar wel een sterke Hike gelopen. Ze gaan voor
de top drie en hopen natuurlijk op de eerste plaats!
Wedstrijdnr. 4 hebben unieke
manieren om zich te uiten. De
naam is Mario’s Moonlight.
Moonlight zit er dan ook al 3
jaar in. Tijd voor een andere?
(Of heeft dit met het gedrag
te maken ;-)
Wedstrijdnr. 8 hebben een
hoop liefdesrelaties. Hier zijn

KAMP LUIGI
Het is zaterdagochtend. Het
was nog heel koud, maar toch
begon het voor alle scouts
vroeg in de ochtend. Voor de
één nog eerder dan de ander.
Er stond voor vandaag een
druk programma op touw, te
beginnen met het opbouwen
van de keukens en vervolgens
het lopen van een stevige
hike. Maar eerst hieronder
een paar roddels van afgelopen nacht en ochtend.
Kamp Luigi
Wedstrijdnr. 16 hebben de
hele nacht met hun petjes op

geslapen. Ze vertelden dat ze
de petjes sinds ze op vrijdag
binnendruppelden niet meer
af hadden gedaan, want ja,
er was hun verteld “Houdt het
petje op, ook al ga je slapen,
naar de wc of bedenk het zo
gek maar.”
Bij wedstrijdnr. 15 zat een
meisje die Ferry (subkampstaf) een leuke jongen vond!
Voor de gezelligheid hebben
we nog een foto weten te maken voor alle lezers.

Wedstrijdnr. 17 waren vannacht samen met wedstrijdnr.
4 een nachtwandeling gaan
maken. Ze waren rond 4 uur
naar elkaar toe gegaan om
een rondje te lopen vlakbij de
wc’s. Deze “nacht” wandeling heeft tot ongeveer half 6
plaatsgevonden.
We hebben ook 2 meiden van
WDZ gespot. Deze meiden
liepen hand in hand met een
wc-rol ertussen. De meiden
bleken eigenlijk een getrouwd
stel te zijn. Zelf hebben wij
hier onze twijfels bij, want wij

(Ja hoor, wij komen achter
ALLES!!) hebben een smsje
weten te bemachtigen!
In dit smsje stond het volgende, let vooral ook op het
tijdstip! Volgens mij hebben ze
bijna geen nachtrust gehad!
Als we onze betrouwbare
bronnen mogen geloven zijn
er op kamp Luigi dus een
hoop dingen gebeurt.

ze voor je op een rijtje:
Iris & Sjors
Emma & Simon
Jantine & Menno
Houd je oren open voor
nog meer roddels. We
horen ze graag!

HIKE
Na een jaar van gedwongen afwezigheid liep de redactie weer de hike. Het werd een memorabele
zaterdagmiddag. Nadat de laatste ploegen vertrokken waren, nog even de laatste dingen pakken
en op weg. Hoewel de redactie geen speciale behandeling geniet, heeft zij een voordeel. Zij krijgt de
route eerder wat als voordeel heeft dat er alvast wat aantekeningen op de route gemaakt kunnen
worden. Dat scheelt wat rekenwerk tijdens de route en loopt ook iets meer ontspannen.
Voortvarend ging de redactie van start om na al na 10 minuten door het route-team te worden tegen
gehouden. We liepen verkeerd. Oei, de eerste tegenslag. Na kort overleg zagen we onze denkfout in
en zaten alras weer op het goede spoor. Het vervolg van de route verliep goed tot er een niet veel
voorkomende route-techniek aan bod kwam, de helikopter-visie/route. Een vast punt met een moord
duiding vanwaar de richting middels pijlen op schaal werd aangegeven. De truc is om goed het
noorden in de gaten te houden en de richting van het pad te controleren. Na enig gepuzzel van de
redactie lukte het ons om de route te vervolgen. Dat hier menig team de mist inging zou ons niet
verbazen. Na een stief uurtje wandelen werd post 1 bereikt en hier bleken nog enkele teams te zijn. Dat
werd dus wachten totdat iedereen weg was zodat iedereen voor ons op de route zou zitten. Gelukkig
scheen de zon dus dat was mooi mee genomen.
Post 1 zit bij een spoorovergang zodat het oversteken veilig verloopt. Nadat we waren overgestoken
en verder wilde lopen, kwam een ploeg ons tegemoet. Of dit post 3 was? Niet dus. De ploeg was
hopeloos verdwaald. Na hun op de juiste weg gezet te hebben (naar post 3) vervolgde ook de redactie
haar weg. Nadat we onderweg naar post 2 nog enkele teams op gang hielpen, bereikte we zonder
problemen de post. Daar was het beduidend drukker omdat er na onze aankomst nog teams binnen
kwamen druppelen. De tijd begon al te dringen en er werd besloten om met de laatste teams in een
keer terug naar post 3 te lopen en onderweg de loslopende teams mee te nemen. Helaas was het
zo laat geworden dat ook post 3 was gesloten dus vanaf post drie ging het in rechte lijn
terug naar het kampterrein. We kijken toch terug op een mooie hike door de bossen
van Baarn en willen langs deze weg onze dank uitspreken aan het hike-team van
Salwega, Tamara en Astrid.

HIKE POSTEN
Post 1
Bij deze post krijgen de deelnemers een woord met daarnaast een coördinaat. Met
de coördinaat moet een kleur
worden opgezocht op een
kleurenkaart met hokjes. Vervolgens kan met de gevonden
kleur een onderdeel van een
vrolijke tekening worden ingekleurd.

Post 2
Hier mogen de scouts op 2
manieren over het water.
Hangend aan een kabelbaan
en balancerend over een
touwbrug. De kabelbaan lijkt
aardig gewaagd maar bij de
touwbrug moet je echt oppassen. Als de verslaggevers ter
plekke zijn, zien ze iemand die
van de touwbrug valt en het
touw tussen zijn benen krijgt.
Ai, geen ﬁjne ervaring en wij
leven met hem mee.....

Post 3
Hier komt de echte teamgeest tot uiting (of niet). Bekertjes met water worden
op een plankje geplaatst
waar 4 touwen aan vastzitten die ieder door een scout
worden vastgehouden. De
kunst is dat alle touwtjes op
zo’n manier worden vastgehouden dat het plankje
recht blijft en de bekertjes
er op blijven staan. Na een
lange hike slaat de vermoeidheid natuurlijk behoorlijk toe zodat het niet
altijd goed gaat en dan
wordt de schuld natuurlijk
aan elkaar gegeven!

AVOND

ETEN

De creativiteit was weer in grote vormen aanwezig; wat
een tovenaars zijn sommige scouts met eten. Prachtige
gerechten werden er bereid en natuurlijk ook gerechten
waarvan je zou zeggen, misschien is licht zwart toch
beter dan donker zwart. De jury toetste de kookkunsten
op smaak, hygiëne en aankleding. Wat hebben we zoal
gezien:
Macaroni in diverse kleuren, Broodje Mario, Poﬀertjes,
Pannenkoeken en zie de foto’s op de site voor meer
leuke gerechten.

THEMA KAMPVUUR
Iedereen heeft weer zijn plekje in de kampvuurkuil gevonden en Michiel daagt de subkampen
uit om hun yell zo hard mogelijk te laten horen en het gekrijs is oorverdovend. Gelukkig is het
snel afgelopen en vervolgens mag iedereen de munten die ze vandaag gevonden hebben in de
kokers werpen en wat blijkt: De Luigi’s gaan aan kop!
Plots klinkt het bekende deuntje en Mario en Luigi verschijnen. Wegens technische problemen
moeten ze opnieuw opkomen en daarna nog een keer en daarna nog een keer. Uiteindelijk lukt
het.
“Wat loop je raar” zegt Mario. “Dat komt door het spel waar we in zitten” zegt Luigi. “Zouden
we al genoeg munten hebben”? “ De buizen zitten aardig vol maar is het genoeg”? “Laten
we het vragen aan Evil Toad”!! De broers proberen een dansje om Evil Toad te laten komen
en waarachtig, het helpt nog ook want al gauw is het astmatische gehijg van het monster
te horen. Ze heeft geen zin om te praten maar gaat gelijk in de aanval. Een slapstick
achtervolging volgt met veel gespring en gehuppel en Evil Toad botst Mario en Luigi tegen
de grond waar ze voor dood blijven liggen
Er worden een paar yells geroepen en een paar moppen verteld terwijl het personeel de
lichamen van Mario en Luigi verwijdert. Het kampvuurprogramma begint en Margot zet het
liedje “Hoor je het zingen van het vuur” in waar het publiek gelijk aan meedoet. Daarna worden
8 scouts van elk subkamp geselecteerd door naamkaartjes uit een bak te trekken. De eerste
teams bestaan uit Katrien, Bart, Martijn, Nienke en Simon van subkamp Mario World
en Marijn, Kevin, Brian, Kas en Daan van Luigi’s World. De opdracht luidt: Noem zo veel
mogelijk van de meest populaire Mariospellen. Luigi’s World denkt dat ze makkelijk 8 spellen
kan opnoemen maar dat blijkt toch lastiger dan gedacht, en dus wint Mario’s World alle 10
munten. Kassa!
Bij de 2de ronde worden nieuwe teams gevormd en iedereen krijgt 2 A4 tjes met een woord die
op ieders voor- en achterkant geplakt worden. De tijd gaat in en iedereen probeert koortsachtig
een zin te vormen die grammaticaal natuurlijk wel moet kloppen. Handig als je altijd tijdens
Nederlands goed hebt opgelet!! Luigi’s World maakt uiteindelijk de langste zin en krijgt 10
munten.
De 3de ronde is een beetje afgekeken van “Ik hou van Holland” waar iemand, terwijl de rest
wordt weggestuurd, een verhaal te horen krijgt wat moet worden doorvertelt aan iemand
anders . Van het eerste uitgebreide verhaal blijft uiteindelijk een schamel zinnetje over; “Ploeg
nr.6 heeft een enveloppe laten verdwijnen”. Best lastig dus om goed te luisteren! Mario World
kan een langere zin produceren en kunnen dus 10 munten in hun kokertje gooien.
Voor de ﬁnale worden 2 scouts gevraagd die stoer zijn, lef hebben en wel een showtje willen
neerzetten. Vele vingers gaan omhoog en hieruit worden 2 scouts gekozen (naar voren geduwd)
die de act van hun leven spelen als Katie Perry en Jessi Jay. Wat een spektakel!!!
Na aﬂoop voor iedereen nog een bekertje chocolademelk of limonade en daarna lekker het
slaapzakje in. Welterusten!

KINDEROPVANG
ZONDAG OCHTEND
Opening zondagmorgen
En het verhaal gaat weer verder...
Mario en Luigi liggen nog steeds uitgeteld op de grond. Zijn
ze dood of.....? Ah er beweegt iets, ze leven nog! “Wat is er
gebeurt”? Zegt Mario. “Volgens mij hebben we met Evil Toad
gevochten en helaas verloren”. “Onze muntjes zijn nu weg en
we hebben niets meer”. Gelukkig zitten de kokers nog wel vol”.
Dan horen ze Princess Peach. “Help help, een monster heeft mij
gevangen” schreeuwt de prinses. “Huh alweer? Dat hebben we
toch al gehad” roept Luigi verbaast. Een grote verwarring volgt
en niemand begrijpt er ook maar iets van. Opeens snapt Mario
dat er een bug in spel zit en dat ze opnieuw moeten beginnen.
Da’s balen maar het heeft wel als voordeel dat de broertjes nu
van te voren weten dat Evil Toad er aan komt. En ja hoor, daar
komt het hijgende monster. Mario en Luigi verstoppen zich
vlug en Evil Toad kijkt verbaast om zich heen. “Waar zijn ze
nou?” “Dit gaat niet volgens plan”. Voordat Evil Toad van de
verbazing bekomen is, springen Mario en Luigi er op en i.p.v de
broertjes ligt nu het monster plat op de grond.....

Voor alle kinderen van de ontzettend
drukke organisatie van de RSW was er
dit jaar voor het eerst een kinderopvang!
Wij, Mariska, Jessica en Lizzy, waren
bereid de hele dag achter jullie kinderen
aan te rennen, te kleien, ﬂesjes te geven,
tikkertje en verstoppertje te spelen.
Wij weten wat je kind nodig heeft om
een super gave RSW te beleven. Wij
staan klaar om op je kind te letten en ze
te geven wat ze nodig hebben. We hebben een huisje ter beschikking waar de
kinderen lekker warm en veilig kunnen
spelen en slapen. Als het mooi weer is
zijn we natuurlijk buiten te vinden om
daar leuk te spelen en mee te kijken op
de gebeurtenissen op RSW.

De scouts krijgen hierna nog een kans om gevonden
muntjes in de kokers te werpen en dan kan de skilldrive
beginnen voor de laatste punten...Spannend!!

Ben jij actief als medewerker op de
RSW en heb jij ook kinderen? Breng je
kind bij ons voor een geweldige RSW
opvang!Wees op tijd want vol = vol!

POST 2
Post 2: Zwaar water.
Als je wel eens mario gespeeld hebt
dan valt natuurlijk op dat ie heel
veel springt. Als ie echter in het water springt is het game over. Bij deze
post moet je dat dan ook voorkomen. Mario zit vast aan een aantal
katrollen en touwen en moet door
de scouts door een doolhof van waterplassen heen worden geloodst.
Een snel rondje langs de velden
leert dat dat de koude nachten en
de vermoeidheid hier en daar zijn
tol begint te eisen. Hoewel er een
grote verscheidenheid aan posten
en skill’s zijn. Gaat het met sommig
teams beter dan met andere.

POST 7
Post 7: A-frame lopen. Een eenvoudige post waarbij het aankomt op
samenwerking. A-frame pioneren
en zo snel mogelijk met iemand op
het frame een afstand overwaggelen.

POST 11 & 12

POST 9
POST 3

Post 9: Hevel water over van een
hoger punt naar een lager punt. Hier
komen de technische kwaliteiten en
inzichten van de loodgieters in spe
naar boven. De natuurkunde laat
niet met zich sollen.

Post 3: Kratten stapelen.
De kratten die zijn overgebleven van
dagen drankmisbruik worden hier
gebruikt voor een meer kindvriendelijke activiteit. De ﬂesjes zijn uit de
kratten verwijderd en met de lege
kratten wordt een zo hoog mogelijk toren gebouwd waar een scout
op moet staan. Hoe hoger de toren,
hoe moeilijker het wordt om er op te
blijven staan maar gelukkig is er een
veiligheidssysteem van touwen en
katrollen die voorkomt dat iemand
tegen de grond aan smakt.

POST 8
Post 8: Toontje hoger. Staat
de tune van Mario op de juiste
snelheid, de juist toon hoogte
en in de goede afspeelrichting.
Lastig om te horen, als er meerdee teams op de post bezig zijn en
er steeds mensen luid pratend het
“Uilen nest”binnen komen. Maar
der echte audioﬁelen pikken er zo
de fouten uit.

Post 11: Vuur maken. Op deze
tochtige “Open vallei”is dat niet zo
simpel. En brand het eenmaal dan
moet het vuur gelijk weer uit want
de volgen post wacht.
Post 12: de survival quest. Omdat
Mario world niet de ons bekende
omgeving is, zijn wat overlevingstechnieken wel gemakkelijk.

POST 15
Post 15: Tijd voor wat cultureels.
De thema-presentatie. Bij binnen
komst kregen kregen de teams een
songtekts die ze naar eigen inzicht
moesten verbouwen. Sommige
hebben zich echt laten gaan en
voerde een spetterende act op.

POST 10
Post 10: Creatief met taal. Omschrijf een woord zonder enkele
geven woorden te gebruiken. Dat
is dus “out of the Box”denken. Bij
sommige woorden schieten gelijk
enkele ge-eikkte kern woorden te
binnen maar die mogen dus dan
niet gebruikt worden .

POST 13 & 14
Post 13: Toren van “Mario”. Om
princess Peach uit haar toren te redden is een steiger wel zo handig.
Deze moet gemaakt worden van
lege kratten. Dus goed stapelen is
het device, anders lig je zo weer op
de grond.
Post 14: Nieuws uit Mario-world.
Haal enkele opvallend storende
fouten uit kranten artikelen van de
laatste tijd. Dat daarbij handig is
om te weten wat of een marathon is
moge duidelijk zijn.

POST 16 & 17
Post 16: Verkleinde wereld. Om dat
er steeds meer pixels gedeleted worden ,wordt Mario-world steeds kleiner. Wie slaagt er in zolang mogelijk
zichtbaar te blijven.
Post 17: Speel eens een deuntje. Op
een mini pianotje de melodie van
Mario-world zo goed mogelijk na
spelen. Werk voor de Wiebie’s in de
dop.

TOT SLOT
Het weekend is weer afgelopen. De strijd is gestreden en de winnaar bekend. De redactie wenst de winnaar veel succes en plezier op de Landelijke
Scouting Wedstrijden.
We kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig weekend. Echter niet
zonder enkele mensen te bedanken; allereerst jullie, deelnemers, zonder
jullie hadden wij niets te doen gehad dit weekend. Ook de organisatie voor
het in ons gestelde vertrouwen om wederom ons de kampkrant toe te vertrouwen. Verder ook de staf en werkstam voor hun gezellige aanwezigheid.
De Proef met kinderopvang is door iedereen als goed en prettig ervaren.
Lizzy,Mariska en Jessica dank hiervoor. De kookstaf verdient een speciaal
woord van dank. Zonder hun constante aanvoer van warme dranken en
verzorging van het eten waren de ontberingen minder draagbaar. Vooral
het “Captains-diner” was weer memorabel.
Wij, de Kamp-Krant Redactie van Scouting Hoograven, hebben met veel
plezier aan deze editie gewerkt en hopen jullie volgend jaar weer terug te
zien.
Jeroen, Marco “Houwie”, Remco, Reynoud,
Rudolf en Dilesh
Stagiaire: Stan
Deze Kampkrant is in Full
colour als PDF-File en zo’n
1500 foto’s te bekijken en te
downloaden op het net.
rsw.r3r.nl

