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Wat was dat? De wind?
en de
t zich de tandjes en vlucht
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het RSW lied onder de bez
te sluiten zingt iedereen
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ns en mag ieder subkamp
stem van Annemarie Bla
je
ert
het genot van een bek
zijn yell schreeuwen onder
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.
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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.

Keukenopbouw
Na de themaopening gaan de patrouilles
in themakleding
op de foto met de thema figuren en daarna
mogen ze na
het seintje van het subkamp beginnen met
de opbouw van
de keukens. Het begin gaat nogal moeizaa
m en er komen
vragen voorbij als; Kan iemand een mast
worp voor mij
maken? En, hoe ging die kruissjorring ook
al weer? Maar
als de groepen op weg zijn gaat het goed.
Bij sommige
wat sneller dan bij anderen en de ene patr
ouille heeft
meer hulp nodig dan de andere maar gelu
kkig is hier de
subkampstaf voor. Er zijn een aantal driep
oten te vinden
die nogal aan het wiebelen zijn. Ook begin
t het erop te
lijken dat de jongensgroep helemaal acht
erin op subkamp
“Het Zwarte Woud” een bed aan het pion
ieren zijn. Hun
driepoot staat zover uit elkaar dat je er een
matras op
zou kunnen leggen in plaats van een tafel
blad. Dit is wel
handig aangezien er geruchten gaan over
deze patrouille
dat ze slaapruimte te kort komen. De zeile
n spannen over
de keukens blijft ook altijd een moeilijk punt
. Hoe gaat het
deze keer lukken?
“ Is het wel veilig met koken”, horen we
niet veel maar
gelukkig let de subkampstaf
(en later de jury) hier op. Na de opbouw
van de keukens
gaan de scouts snel op hike.
Er zijn hier nog een hoop punten op te scor
en.
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Het overleg:
Nog even snel de eerste route technieken
voor de hike doornemen.
Post 1:
Veel drukte te zien bij deze eerste
post. Van de 19 deelnemende
patrouilles zitten er hier elf. Hier
moeten ze een oleaat doen/leggen?
Ook moeten zij twee delen van
een kruis aan elkaar timmeren
en precies namaken zoals het
voorbeeld.
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En dan nog verbaasd en verontwaard
igd zijn als er
verkeerd word gelopen. En dus de
nood-envelope
open gemaakt moet worden. Bij
post 3 bereiken
ons verontrustende berichten. Er wor
den nog wat
teams vermist en het begint al tege
n 5 uur aan te
lopen. Onderweg worden enkele team
s meegenomen
maar zij kunnen de opdracht van
post 3 niet meer
doen. Wat voor een enkeling flink
balen is; maar de
meeste zijn te vermoeid om dit erg
te vinden. Vanaf
post 3 worden de laatste deelnemers
via de kortste
weg terug naar het kampterrein gele
id. De redactie
wil via deze weg Astrid,Tamara en
Lorianne van
Salwega bedanken voor de fantasie
volle hike.

Het avondeten

Het avondeten is al jaren
1 van de leukste onderdele
n om te
jureren want van ieder ger
echt mag je een beetje pro
eve
n.
Gevarieerd eten is dus geg
arandeerd. Dit jaar echter
zal
je je 2 x achter de oren kra
bben als je gevraagd wordt
om
jury te spelen. Gerechten
als bloedsoep met gebakken
ogen
(tomatensoep) en gebakken
hersenen op een broodje van
gemalen botten (pitabroodje
met shoarma) zal niet ied
ers
ding zijn. Ook van toverd
rab (dubbelvla) en hete hel
hon
den
(hotdogs) zullen veel mense
n huiveren. En wat te den
ken
van de bloederige pot (gehak
tballetjes in tomatensaus)
en geprakte engelen (puddi
ng met slagroom en kersje
s).
Wonderbaarlijk genoeg heb
ben de juryleden het overle
eft
dus het zal wel niet zo erg
geweest zijn als het klinkt.

Themapresentatie

De eenheden moeten een
schimmenspel uitvoeren. Hi
ervoor
mogen zij kiezen tussen twe
e opdrachten. De ene opd
racht
gaat over een burgemeester
die een weerwolf in het dor
p
heeft en vraagt een magië
r te hulp. Zolang de burger
s uit
het dorp zingen, blijft de we
erwolf uit de buurt. Hier zijn
verschillende versies van te
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r uit een weerwolf te stappe
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Mocht er nog onduidelijkh
eid zijn of hij nu wel of nie
t
echt dood is, deze RSW is
het duidelijk geworden: hij
was
veranderd in een weerwolf
en nu is ‘The King of Pop’
terug!
Wat vele niet weten, is dat
dit zelfde verhaal ook bij
Fra
ns
Bauer is overkomen. Alleen
weet niemand dat hij was
overleden. Zodra hij opstaa
t uit een weerwolf geeft hij
een
concert aan het publiek.
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De vrienden stappen bin
vuurdemon opgeroepen.
overkomen. Ze hebben een
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nkje
je in haar ketel. Het dra
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wordt mee genomen naar
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daar over de vuurdemon
enden om de tafel staan.
Nogmaals gaan de vijf vri
aan en bekijkt alles, veilig
De toverkol is ook mee geg
aals wordt de spreuk uit
vanaf een afstandje. Nogm
het
de vijf vrienden. Vanuit
het boek opgezegd door

bos klinkt een luide brul. De vuurdem
on sluipt van
boven de kampvuurkuil dwars doo
r de menigte heen
naar beneden en maakt iedereen ban
g! Hij is op zoek
naar de vijf vrienden om ze eindelijk
te pakken. Gaat
het hem dit keer wel lukken? Zodra
de vuurdemon
beneden is en de vrienden ziet, rent
naar ze toe. De
vrienden weten nog net op tijd te onts
nappen aan
dit gruwelijke monster. Nu is hij ze
weer kwijt! De
vrienden heeft hij weer niet kunnen
pakken. De
vuurdemon besluit nogmaals te zoek
en naar de vijf
vrienden. Hij zoekt weer tussen de
menigte. Weer
kan hij ze niet vinden en neemt hij
in plaats van de
vijf vrienden, de toverkol mee...

