Informatieboekje voor deelnemers
Regionale Scouting Wedstrijden Regio
Noord Holland Noord 2018

Beste Scouts,
Dit wordt alweer de 35e RSW (Regionale Scouting Wedstrijden) van Scouting Regio Noord
Holland Noord. We hopen dat jullie er allemaal weer zin in hebben om er een spetterende
RSW van te maken.
In dit boekje vinden jullie informatie over het weekend in het algemeen, over het
programma, over het koken en over de activiteiten. Ook noemen we een aantal regels op die
we belangrijk vinden tijdens de RSW.
Het laatste nieuws en aanvullende informatie vind je op onze website:
www.regionalescoutingwedstrijden.nl
of op onze facebooksite:
www.facebook.com/regionalescoutingwedstrijden/

Waar & wanneer
Dit jaar worden de wedstrijden gehouden op het terrein van Scoutinggroep Dirck
Rembrantsz en zwembad De Rijd. Het adres is Vijverweg 7 te Nieuwe Niedorp. De RSW
begint op vrijdag 13 april om 19:00 uur en duurt tot en met zondag 15 april 15:00 uur.
Start van het weekend
Als je vrijdagavond aankomt op het terrein van de RSW begin je met de volgende dingen:
- Zorg dat je de naam van je patrouille, het nummer van je patrouille en het subkamp
van je patrouille weet. De naam heb je zelf bedacht en doorgegeven, je nummer en
subkamp zie je op de website.
- Meld je vervolgens met je complete patrouille bij de subkampstaf van jouw subkamp.
Hier wordt ook een foto van je patrouille gemaakt voor de jury.
- Materiaal naar je plaats sjouwen. Iedere ploeg krijgt een eigen plaats op het terrein.
Je kunt alvast het materiaal gaan sjouwen naar je eigen veldje. Beginnen met
opbouwen of tent opzetten mag nog niet. Daar beginnen we allemaal tegelijk aan ná
de officiële opening van het weekend.
Let op! Vanaf het moment dat de patrouille zich meldt bij de inschrijving zijn de wedstrijden
begonnen en kan er dus beoordeeld worden door de jury.
Om 19.15 uur wordt de aftrap gegeven van het weekend. Dit gebeurt op het
activiteitenterrein. De vlag wordt gehesen door de winnende patrouille van vorig jaar en
daarna kunnen de wedstrijden beginnen. De eerste activiteit is het opzetten van je tent en
keuken. Hiervoor heb je tot 21.30 uur de tijd. Tijdens het opbouwen van het kampterrein
kun je de eerste punten verdienen. Dit wordt namelijk beoordeeld.

In de tussentijd zal ook je eigen leiding beginnen met het opzetten van hun tent en de
voorbereidingen voor de avond. Het kan dus zijn dat je je eigen leiding even niet ziet. Als je
problemen hebt of vragen (tentpaal te weinig, geen haringen, etc) ga dan naar de
subkampstaf leden die bij jullie subkamp horen (te herkennen aan de kleur T-shirt of trui
behorend bij het subkamp). Zij helpen je verder.
Uniform
Tijdens het weekend zijn er een paar officiële momenten waar het uniform gedragen dient
te worden. Dit zijn de opening en sluiting en tijdens de hike. Omdat iedere groep zijn eigen
regels heeft over het uniform hebben wij gekozen voor de gulden middenweg en moet je
uniform minimaal bestaan uit je uniformblouse en das. Wel kunnen er extra punten
verdiend worden als de patrouille ook echt “uniform” is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
juiste insignes op de juiste plek. En draag allemaal dezelfde broek en blouse.
De rest van het weekend mag je zelf bepalen wat je draagt, het RSW T-shirt bijvoorbeeld.
Maar themakleding om de jury te imponeren mag natuurlijk ook. De themakleding wordt in
ieder geval gejureerd tijdens het presenteren van het eten op zaterdagavond.
Jurering
Tijdens de RSW zijn er ruim 1520 punten te verdienen. De punten worden door de jury op
verschillende momenten en voor verschillende onderdelen gegeven. Hieronder staan de
onderdelen waarop de jury beoordeelt. Hiernaast kan de jury bonuspunten geven voor
opvallende dingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je andere groepen helpt als zij dat nodig
hebben of als je heel veel aan het thema hebt gedaan.
Onderdeel
Uniform
Pionieren
Kampopbouw
Teamwork
Koken
Proeven
Thuisopdracht
Thema
Kampterrein zaterdag
Hike
Kampterrein zondag
Spel
Bonus

Thema
Dit jaar begeven we ons tussen de ufo’s, raketten, ruimtestations, satellieten, sterren en nog
veel meer. Eigenlijk alles wat er in de ruimte te vinden is komt voorbij.
Als je bang bent voor aliens wees dan op je hoede. Die vreemde figuren zullen zeker
aanwezig zijn. Herkenbaar of juist niet…. misschien is de subkampstaf wel getransformeerd…
Vreemde namen als SpØrk, HØrk, SnØrk, KØrk, ZØrgk en PlØrk zijn geen uitzondering. Dus
bereid je maar voor, kleed je kampement aan, zorg voor themakleding en vooral maar veel
plezier tijdens de ruimtevlucht van dit jaar!
Al vele jaren hoeven jullie geen themapresentatie te doen. Dat is dit jaar niet anders. Wel
zijn er andere manieren om je creativiteit te laten zien. De jury beoordeeld namelijk wel op
thema aankleding op je kamp en je themakleding. Maak van je kampeerplek een echt
lanceerplatform of planetarium. Laat je fantasie de vrije loop, maar houd natuurlijk wel
rekening met je eigen veiligheid en die van anderen!
Patrouilleleiders overleg
Als PL, RL of boots heb je altijd een belangrijke rol. Dat is op de RSW niet anders.
Er zijn een paar momenten tijdens het weekend dat jullie bij elkaar komen samen met de
subkampstaf. Jullie zullen tijdens dit overleg de dag doornemen wat er te wachten staat.
Ook wordt de vorige dag doorgenomen en krijgen jullie tips van de jury om nog beter te
worden dan jullie al zijn.
Het PL-overleg vindt plaats op vrijdag om 20:45 uur, zaterdag om 17:30 uur en zondag om
09:00 uur.
Hike
Er wordt natuurlijk wel wat van je verwacht tijdens de hike. En een goede voorbereiding is
dan ook belangrijk. Natuurlijk kom je posten tegen die je niet kan oefenen en hier is een
goed inzet en teamwork belangrijk. Hier krijg je punten voor.
Ook voor het goed lopen van de hike krijg je punten, hiervoor kun je wel oefenen! Alle
basistechnieken die kunnen voorkomen staan met uitleg op de site onder “downloads
Tip! loop niet altijd blindelings achter een andere patrouille aan. Misschien lopen deze wel
verkeerd of hebben ze totaal andere opdrachten en routes gekregen.
Zorg ervoor dat je deze spullen bij je hebt tijdens de hike:
- Lupa
- Bidon/ fles met drinken
- Afhankelijk van het weer, een regenpak
- Pen & papier
- Kompas en kaarthoekmeter
- Mobiele telefoon (1 per patrouille)
- Handdoek (voor de waterposten)
We willen graag dat er per patrouille één mobiele telefoon aanwezig is, zodat het hike-team
contact kan houden met de patrouilles.

Foerage
De organisatie zorgt het gehele weekend voor eten dus je hoeft niks mee te nemen van
thuis. Op het moment dat jouw patrouille moet foerageren krijg je van de kookstaf een krat
met hierin alle ingrediënten die je op dat moment nodig hebt voor de maaltijd. Deze kratten
zijn genummerd en komt overeen met jouw patrouillenummer van dit weekend. Na de
maaltijd breng je de krat ook weer terug met hierin ook de houdbare dingen. Zodoende kan
de kookstaf jouw producten koud houden en heb je geen zwetende kaas en weglopende
boter bij de volgende maaltijd.
Elke patrouille krijgt hetzelfde in hun krat, hierdoor is de maaltijd voor iedereen gelijk. Wel
kan je met jouw patrouille je onderscheiden van de rest om net een beetje extra aandacht te
besteden aan de aankleding en presentatie. Of maak het net iets anders klaar.
Je krijgt van de kookstaf ook een kookboekje met hierin alle recepten van de maaltijden, dit
kan je helpen met het goed en lekker bereiden van jouw maaltijd.
Op de zaterdagavond presenteer je je maaltijd bij de jury. Deze proeven en beoordelen op
smaak, hygiëne, presentatie, samenwerking en originaliteit. Zorg er dus voor dat je een extra
bordje klaarmaakt.
Mocht jouw eten nou niet lukken, heb je problemen of vragen, loop dat naar de jury of
subkampstaf. Zij zullen je proberen te helpen zonder dat dit punten kost. Want het is
natuurlijk wel belangrijk dat je goed en lekker eet!
Afval
Gedurende het weekend heeft iedereen afval. Dat is natuurlijk heel normaal. Wat wij als
organisatie dan ook heel normaal vinden is dat je dit netjes opruimt. Omdat we op het
terrein geen afvalcontainers hebben staan met oneindige inhoud moet je als patrouille voor
je eigen afval zorgen.
Neem dus een paar vuilniszakken mee van thuis en aan het einde van het weekend zorg je er
ook voor dat deze weer mee gaat naar huis.
Ook zal de jury jouw patrouille beoordelen op dit punt, want buiten dat het erg rommelig
wordt als je niks opruimt is het ook erg slecht voor de hygiëne en kan je er zelfs ziek van
worden. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Dus ruim alles netjes op.
Materiaallijst
Het klinkt allemaal heel erg logisch, maar we hebben al meegemaakt dat er een patrouille
was zonder tent. Lees dus onderstaand lijstje goed door. Uiteraard is dit de basis
materiaallijst en mag je zelf aanvullen met dingen die jij handig vindt om mee te nemen als
patrouille.
Materiaal
- Tent
- Materiaal/ kookkist
- Keukenzeiltje
- Pionier hout keuken en evt. andere objecten
- Kookgerei
- Jerrycans
- Vuilniszakken
- EHBO voor kleine wondjes
- Mobiele telefoon (1 per
patrouille/bak of ronde)
- Zaklamp 1x minimaal

- Kompas en kaarthoekmeter
- Schrijfgerei en papier
- Schaar en lijm
- Plakband
- Terreinaankleding in thema
- Thuis opdracht
Persoonlijke bagage
- Voldoende kleding en reservekleding
- Theedoek
- Extra handdoek voor regenachtige dagen
- Regenkleding
- Compleet uniform
- Themakleding
- Bidon of waterfles
- Warme kleding voor de nachten, het kan koud zijn in april!
- Matje & slaapzak
- Eventueel medicijnen
(Deze inleveren bij de subkampstaf, medicijngebruik altijd aanmelden bij de inschrijving)

Programma
Vrijdag 13 april:
18:15 uur
RSW Terrein open voor deelnemers
18:30 uur
Aanmelden bij de subkampstaf door de complete patrouille (tot 19:10 uur)
19:15 uur
Opening op het centrale terrein, vlag hijsen. (in uniform)
19:30 uur
Begin opbouw kampementen
20:45 uur
PL-overleg met subkampstaf
21:30 uur
Einde opbouw en verzamelen voor uitleg avondspel.
21:45 uur
Avondspel
23:00 uur
Dag afsluiting en kampvuur (MOK MEE)
Zaterdag 14 april:
08:00 uur
Opstaan, Knikken Knakken
08:15 uur
Foerageren bij de kookstaf
09:00 uur
Klaarmaken voor de hike
10:00 uur
Begin van de hike (in uniform)
16:30 uur
Posten stoppen, terug naar RSW-terrein
17:30 uur
PL-overleg met subkampstaf
17:30 uur
Subkamp “Area 51” foerageren en aansluitend beginnen met koken
18:00 uur
Subkamp “The Guardians” foerageren en aansluitend beginnen met koken
20:15 uur
Verzamelen voor uitleg avondspel
20:30 uur
Avondspel
22:00 uur
Dag afsluiting en
kampvuur (MOK MEE)

Zondag 15 april
08:00 uur
Opstaan, Knikken Knakken
08:15 uur
Foerageren bij de kookstaf
09:00 uur
Klaarmaken voor het ochtendspel (nog niet beginnen met afbreken)
09:45 uur
Verzamelen voor uitleg ochtendspel
10:00 uur
Begin van het ochtendspel
12:00 uur
Einde ochtendspel en verzamelen voor de gezamenlijke lunch
12:15 uur
Gezamenlijke lunch
13:00 uur
Begin met afbreken kampement
14:30 uur
Verzamelen voor sluiting
14:45 uur
Prijsuitreiking en sluiting.
15:00 uur
Naar huis

Reglement
- Elke patrouille krijgt een vierkant kampeerterrein van 8x8 meter groot. Binnen dit
terrein moet de tent en keuken opgebouwd worden.
- De keuken dient in zijn geheel op het kampterrein gemaakt te worden. Vooraf
gemaakte constructies worden niet toegestaan.
- De patrouille mag bij het opbouwen van haar terrein niet geholpen worden door de
eigen leiding. De subkampstaf is er om jullie te helpen en ook aan de jury kan je
gewoon je vragen stellen! (dit heeft geen invloed op de puntentelling)
- Als bij controle op zaterdagmiddag is gebleken dat een keuken onveilig is, mag de
keuken niet gebruikt worden om op te koken en aan te eten.
- Tot je ’s ochtends gewekt wordt moet je in de tent blijven.
- Het is ’s nachts niet toegestaan om te lopen over het terrein, behalve voor het
gebruik van het toilet. De toiletten netjes achterlaten a.u.b.
- Bij het verlaten van en terugkomen op het kampterrein moet je je melden bij de
subkampstaf.
- Tijdens de RSW is open vuur verboden. Er mag dus ook geen tafel- of grondvuur
aangelegd worden.
- Roken en gebruik van alcohol/drugs is verboden. Leiding die rookt, doet dit uit het
zicht van de deelnemers.
- Een zakmes is toegestaan, een ander mes niet.
- Patrouilles waarvan de leden de rust of veiligheid op het terrein ernstig verstoren,
dan wel betrokken zijn bij incidenten die om een andere reden niet kunnen worden
geaccepteerd, worden door de organisatie zonder meer uitgesloten van deelname en
zo spoedig mogelijk van het terrein verwijderd.
- Houd het terrein netjes en doe afval in een vuilniszak.
- Aanwijzingen van de organisatie met betrekking tot de hier gestelde regels moeten
stipt worden opgevolgd.
- Brandblussers zijn niet om mee te spelen!
- Geen bijlen/ schoppen mee ook al hoort het tot de standaarduitrusting.
- Er mag niet gegraven
worden op het veld. Dus ook geen
palen de grond in.

