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Iinleiding
 
In het weekend van 13, 14 en 15 april 2018 is het eindelijk zover:    
de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) van Regio Eindhoven gaan weer 
start ! En wat voor één kunnen we verklappen! 

De RSW zal plaatsvinden op het scouting labelterrein  
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Achter ‘t Heezerenbosch’ te Heeze. 

Het thema van dit jaar is: ‘planet the big bang’

In dit deelnemersboekje vind je alle informatie die je nodig hebt tijdens de 
voorbereidingen voor deze RSW. Lees het boekje goed door!  
De laatste nieuwtjes en tips voor alle deelnemende ploegen  
vinden jullie terug op de speciale RSW website en op de Facebook pagina 
van de regio Eindhoven!

website: https://eindhoven.scouting.nl/home-rsw.html
facebook: https://www.facebook.com/rswregioeindhoven/ 

Voor alle informatie over het thema en handige tips voor de aankleding ga 
je naar www.facebook.com/ThemaTeamMaximaal

subkampen
Alle deelnemende ploegen zijn verdeeld over de 2 subkampen,  
Planeet Zianië of Planeet Rika. Elk subkamp is weer onderverdeeld in 2 
kleinere kampen mett ieder een eigen subkampkleur; rood, blauw, oranje 
of groen. 
 
Op deze kleinere kampen zitten zo’n 8 tot 10 ploegen en heeft een eigen 
subkampstaf. Zij zijn er om jullie te helpen en geven dus geen punten.  
Je kampeert gedurende het hele weekend op je eigen subkamp. Zodra de 
indeling per subkamp is gemaakt, kun je deze terugvinden op de website 
van de RSW.

badge:
Na afloop krijgt iedere deelnemer een RSW badge. Deze wordt uitgedeeld 
na het opruimen en na controle van je subkamp door de subkampstaf.
 
ploeg en:leeftijden 
Een ploeg dient uit minimaal 5 en maximaal uit 7 personen te bestaan. 

Deelnemers aan de RSW mogen op de eerste dag van de LSW  
(Pinksterweekend) niet ouder zijn dan 15 jaar en niet jonger zijn dan 11 
jaar. Voor een evenwichtige verdeling binnen de ploegen hanteren wij de 
regel dat niet meer dan de helft van een ploeg 15 jaar mag zijn.  
 
In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, 
voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat maximaal drie leden 15 
jaar oud mogen zijn. Ploegen die leden hebben die te oud of te jong zijn of 
een onevenwichtige leeftijdsverdeling kennen, doen buiten mededinging 
mee, en krijgen geen officiële punten.  

Alle deelnemers van de RSW moeten lid zijn van Scouting Nederland.
 



wat moet je allemaal meenemen

per ploeg 
• Tent compleet met stokken en haringen
• Keukenmaterialen (zie kampopbouw)
• Pionier-hout en pionier-touw
• Jute zakken om de boom te beschermen wanneer je het  
 kampement tegen de boom bouwt
• Keukenzeil
• Gasstel (let op: goedgekeurde gasslangen)
• Emmer voor afgieten van het eten  
• Genoeg pennen en papier
• minimaal 60 liter water
• Opdrachten vrijdagavondspel (zie vrijdagavondspel)
• Kompas en Kaarthoekmeter.
• Opdrachten Hike (zie Hike)
• Extra etenswaren (zie zaterdagavondmaaltijd en TDMA)
• Thema aankleding voor op je eigen subkamp, zodat je herkenbaar   
 bent binnen je subkampkleur en wat past binnen het thema. 
• Hoofddeksel of bandana in de kleur (roze of blauw) van de planeet  
 waar je ingedeeld bent, deze draag je tijdens het thematheater op  
 vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. 
 LET OP: Subkamp indeling volgt nog!
 
per persoon 
• Standaard weekendspullen (slaapzak, matje of luchtbed,  
 toiletspullen, reservekleding, regenkleding,  
 goede wandelschoenen, enz.)
• 4x broodmaaltijd   inclusief beleg.
• Bord, mok en bestek.
• Drinkfles voor tijdens de hike.
• Volledig uniform: Bij de eerste (vrijdagavond) en laatste (zondag  
 middag) themapresentatie en tijdens de hike is het dragen van een  
 correct scoutfit verplicht.

 

Per ploeg mag/moet 1 mobiele telefoon meegenomen worden.  
Het telefoonnummer hiervan moet bij inschrijving worden doorgegeven.  
 
De telefoon moet meegenomen worden tijdens de hike en zal door de  
organisatie alleen gebruikt worden in noodgevallen; denk daarbij aan niet 
op tijd binnen zijn. Het hiketeam kan dan bellen om te vragen waar de  
betreffende ploeg zich bevindt en deze kan dan makkelijk worden  
opgehaald indien nodig.

Alle materialen en persoonlijke bagage moeten goed verpakt op een  
aanhanger worden vervoerd. Het is aan te bevelen per ploeg een aparte 
aanhanger te gebruiken. Zorg dat ook je persoonlijke bagage op de  
aanhanger ligt. De ouders met auto een aanhanger mogen alleen  
doorrijden naar het terrein. De kinderen lopen van de manage naar het 
terrein. De ouders mogen op vrijdag niet mee het terrein op. Je hoeft dan 
niet ver met je spullen te sjouwen.

afval
Alles wat je mee neemt naar de RSW neem je ook weer mee naar huis.  
Je moet dus zelf je afval mee naar huis nemen!  
Een milieubewuste scout sorteert zijn afval natuurlijk goed!
 
routebeschrijving
Rij van Geldrop naar Heeze. Op de eerste rotonde rechtsaf het spoor over. 
Vervolg de weg totdat je borden verwijzend naar de camping  
Heezerenbosch tegen komt. Volg de borden naar de camping  
Heezerenbosch. Rij de camping voorbij. Na de camping wordt de verharde 
weg een zandpad. Hier wordt je opgevangen door de leiding.  
Ouders zonder aanhanger laten hier de kinderen uitstappen en keren terug 
naar huis. Ouders met een aanhanger vervolgen de weg via het zandpad. 
Aan de rechterzijde ligt het parkeerterrein.  
 
Komend vanaf de snelweg, rij vanaf knooppunt Leenderheide de snelweg 
A67 op richting Venlo. Neem afslag 34 Geldrop/Heeze. Neem onder aan de 
afrit op de rotonde de derde afslag.  
Vervolg daarna de route zoals hierboven beschreven.



beoordeling:
Je gaat vooral voor de gezelligheid naar de RSW daarnaast kun je punten 
verdienen voor alle activiteiten die je het weekend doet. Natuurlijk niet 
voor alles evenveel. Het één is moeilijker dan het ander.  
Als je beoordelaars ziet lopen (herkenbaar aan gele hesjes) mag je 
naar je verdiende punten vragen. We willen dat iedere ploeg zo eerlijk 
mogelijk beoordeeld wordt. Daarom wordt er zoveel mogelijk gewerkt in 
duo’s van beoordelaars die niet van dezelfde scoutinggroep zijn. Behalve 
dat er voor alle spelonderdelen en de hike punten worden gegeven, zijn er 
ook andere momenten waarop punten worden gegeven.  
Hieronder worden een aantal van deze momenten uitgelicht!

opbouw:
Er wordt op zaterdagmorgen gekeken naar de opbouw van je kampement. 
Tijdens het opbouwen wordt gekeken naar samenwerking en veiligheid. 
Tijdens de hike wordt er door beoordelaars gekeken naar de kwaliteit van 
je kampement, de logische indeling van de keuken en tent en de thema 
aankleding die je als ploeg afstemt op de planeet die centraal staat op 
jouw subkamp.

hike:
Tijdens de hike word je beoordeeld op goed lopen, uitvoering van en  
samenwerking tijdens de opdrachten en het hike verslag. 
Hierbij een hele handige tip voor de hike!
https://play.google.com/store/apps/details?id=mavie.nl.zakboekje&hl=nl.  

De gebruikte route technieken zijn in dit zakboekje 1-op-1 in  
terug te vinden.

inspecties:
Tijdens de hike wordt een inspectie gedaan. Is alles opgeruimd, netjes en 
schoon achtergelaten? Deze inspectie vindt tijdens de RSW nog twee keer 
plaats: tijdens het zaterdagavond spel en tijdens het zondagochtend spel.

maaltijd en tussen de middag activiteit (TDMA):
Ook tijdens het koken van maaltijden zijn er beoordelingsrondes. Er wordt 
beoordeeld op samenwerking , hygiëne en veiligheid.  
Natuurlijk moet het allemaal ook lekker smaken en er leuk uitzien.

Let op: Alleen tijdens de TDMA wordt de maaltijd op thema beoordeeld. 
De maaltijd op zaterdagavond wordt niet op thema beoordeeld.
.
thema:
Beoordeling van het thema gebeurt in veel programmaonderdelen.
Denk hierbij aan themaversiering van je kampement,  
zaterdagavondprogramma, hike verslag en de TDMA. 

thema teaser:
Jullie hebben kennis kunnen maken met beide planeten en de bewoners 
die deze RSW centraal zullen staan in de speciale RSW uitzending van 
‘Planet Talk’. Maar wat jullie nog niet weten is dat er tijdens deze RSW iets 
grootst staat te gebeuren!

Voordat deze planeten bestonden, leefde we in 2018 nog allemaal op 
moeder aarde. Maar helaas honderden jaren later in het jaar 2207 is 
moeder aarde opgesplist in 3 planeten. Zo zijn Afrika en Amerika samen de 
planeet Rika geworden, Azië en Oceanië samen Planeet Zianië en Europa 
en Antartika is de 3e planeet Artopa geworden.

De mensen die het overleefd hebben zijn verspreid geraakt over deze  
planeten en zo zijn er hele nieuwe maatschappijen opgericht. De Planeet 
Artopa is volledig in een andere baan terecht gekomen en hebben een 
vredevol bestaan opgebouwd.

Maar voor de planeten Rika en Zianië zal er een nieuwe ramp aankomen in 
een niet al tekorte tijd! Deze planeten zijn in elkaars baan terechtgekomen 
en worden nu door elkaars zwaartekracht aangetrokken en gaan hoe dan 
ook op elkaar gaan botsen. Het hoe en wat, dat gaan jullie allemaal op een 
komische wijze zien tijdens de RSW 2018!



 
 
programma RSW:

vrijdag:
18u30 Aankomst op Scouting Labelterrein Achter ‘t Heezerenbosch (niet 
eerder!)
19u00 Iedereen is aanwezig op het subkamp terrein (niet later!!)
20u00 Alleen nog deelnemers en medewerkers op het RSW-terrein.
21u00 Thema opening
21u30 Avondspel
24u00 Stilte

zaterdag:
08u00 Start opbouw kampement (niet eerder!)
11u00 Hike
17u00 Retour kamp (vanaf 16:00 uur, niet eerder!)
17u00 Maaltijd koken / diner
20u00 Bezoek half uurtje voor deelnemende leiding op de RSW
20u30 Zaterdagavondspel
24u00 Stilte

zondag: 
09u00 Postenspel
11u30 TDMA (Tussen De Middag Activiteit)
13u00 Afbreken van de kampementen
13u30 Terrein open voor ouders etc. (niet eerder!)
14u00 Afsluiting en prijsuitreiking
15u00 Vertrek deelnemers 
 
 
programmaonderdelen:
De RSW kent diverse programmaonderdelen. Op de volgende pagina’s vind 
je per programmaonderdeel een korte omschrijving. Je kan hierbij denken 
aan een korte speluitleg, beoordelingscriteria, thuisopdrachten en tips.

thema theater:
Wij willen jullie vragen om allemaal een roze of blauwe bandana, hoed of ander 
hoofddeksel te dragen tijdens het Thema theater. Zijn jullie ingedeeld op Planeet 
Zianië houd dan de kleur roze aan en voor Planeet Rika houd dan blauw aan. 
 
vrijdagavond spel :
Het vrijdagavond spel staat helemaal in het teken van kennis maken met elkaar. 
Door een actief spel kunnen jullie zien en ervaren hoe het er aan toe gaat op 
elkaars planeet!

kampopbouw: 
(Zaterdagochtend mogen om 08.00 de eerste palen geknoopt worden) 
Er moet in je kampement minimaal aanwezig zijn: Gepionierde  
eetgelegenheid en kookgelegenheid. Natuurlijk moet je ook droog kunnen eten 
en koken. Zodra je gebruik maakt van banken of kant-en-klare tafels krijg je  
natuurlijk minder punten! Denk ook aan een Vuilnisbak / afvalscheiding.

de hike tips:
1. De hike begint vanaf 11:00 uur. Je moet uiterlijk 12:00 starten.
2. Lees alles goed door en voer het zo nauwkeurig mogelijk uit.
3. Loop niet achter elkaar aan. Er zijn namelijk verschillende routes!
4. Neem een kaarthoekmeter en een kompas mee. 
 Een kaart krijg je te leen van ons.
5. Er mag 1 telefoon per ploeg mee worden genomen.
6. Trek goede wandelschoenen aan en neem regenkleding mee. 
7. Vergeet niet om een mok/veldfles en iets te drinken meenemen.
8. Als er onderweg problemen of vragen zijn, stel ze gerust aan de    
 aanwezige leiding. Je krijgt er geen strafpunten voor.
9. Tijdens de hike blijf je als volledige subgroep bij elkaar.
10. Wanneer je denkt dat je fout zit, loop dan terug naar een punt 
 waar je nog zeker goed zat. Bijvoorbeeld naar de vorige post.
11. Zorg ervoor dat je uiterlijk om 17:00 terug bent op het RSW-terrein.
 Meld je af bij het hike-team. Vanaf 16:00 mag je terug naar de 
 centrale kampstaf en daar meld je je ook af. Tot die tijd blijf je bij 
 het hike team kun je alvast aan je verslag werken.
12.  Als thuisopdracht moet jeeen sterrenkaart op schaal maken en 
 meenemen. Zorg ervoor dat je ook weet hoe hij is opgebouwd. Op   
 één van de posten moet je dit kunnen laten zien.  Bij de hike hoort ook  
 een hike-verslag. Dit verslag gaat over wat je tijdens de hike hebt gedaan 
 en beleefd. In dit verslag staan natuurlijk zaken als een tijdverslag en een 
 tekstverslagingebonden in een originele kaft in het thema. Vergeet de 
 posten niet te verwerken in je verslag.



maaltijd zaterdag avond:
Voor de zaterdagavondmaaltijd gaan jullie een 3-gangen ‘planeten’menu 
maken. Dit menu bestaat uit; OERsoep, PLANETENballen  
met aardappelMAANTJES en SARTURNUSboontjes en als dessert  
een MELKWEGtoetje. 
 
De OERsoep kan met zelfmeegebrachte kruiden op smaak gebracht  
worden, waarmee je je eigen touch aan het gerecht kunt brengen.  
Ditzelfde geldt voor de PLANETENbollen. Voor de MELKWEGpudding  
kunnen ͚sterren͛ meegebracht worden, om de pudding op te vrolijken, zoals 
bijvoorbeeld krentjes of rozijntjes. De MELKWEGpudding mag NIET  
opgeleukt worden met allerlei snoep/suikergoed.  
 
Uiteraard heb je een standaard gevulde patrouillekist bij met de benodigde 
keukenmaterialen

LET OP: Alles wordt in één keer beoordeeld dus alles moet klaar zijn! 
Je maaltijd wordt beoordeeld op smaak en presentatie. Er zijn bij deze 
maaltijd GEEN punten te verdienen voor thema of aankleding!

zaterdagavond thema activiteit:
Zaterdagavond is het tijd voor jullie playback skills!  
Studeer met je ploeg een playback act na keuze in en vertoon deze aan de 
jury tijdens de Sub kamp voorrondes. De beste ploeg van iedere subkamp 
kleur gaat door naar de grote finale van ͚Planets Playback talent,͛ waar de 
winnaar een mooie prijs in de wacht sleept!  
 
Stuur voor 1 april 2018 naar thema@eindhoven.scouting.nl de artiest en 
titel van het nummer dat jullie gaan playbacken. Uiteraard dienen jullie 
ook zelf te zorgen voor eventuele kleding en attributen die jullie act  
compleet maken. Voor geluidsapparatuur en het liedje zorgen wij!

zondagochtend programma:
Tijdens een postenspel gaan jullie zorgen voor de code van de kluis van 
Planeet Zianië. Doe je best en sprokkel niet alleen de laatste punten voor 
de winst binnen, maar ook de code van de kluis!

tdma zondag lunchactiviteit:
Voorheen aten beide planeten hun eigen specialiteiten, maar wat doe je 
als er nog maar 1 planeet is? Juist!  
Dan ga je planeet pannenkoeken maken! 

Alle ingrediënten voor de pannenkoeken krijg je vanuit de organisatie. Alle 
versieringen of andere zaken om het gerecht nog meer in het thema te 
krijgen, moet je zelf mee nemen. Jullie zijn dan ook vrij om dingen aan de 
maaltijd toe te voegen en creatief te zijn.

Deze maaltijd wordt beoordeeld op onder andere thema. Voor leuke tips: 
www.facebook.com/themateammaximaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 

even voorstellen aan het rsw mediateam
Ook dit jaar is het RSW Mediateam weer van de partij! De Verkensterlei-
ding van Scouting Dutmella (blauwe truien, gele logo’s) is verantwoordelijk 
voor dit team. Je kunt ons herkennen aan de oranje hesjes en waarschijn-
lijk hebben we ook wel een camera in onze hand. Het Mediateam zorgt 
tijdens de RSW voor het maken van foto’s, filmpjes en de Kampkranten 
(hilarische verhalen, moppen, feitjes, nieuwste weetjes, vertel het ons!).

De filmpjes en foto’s die tijdens de RSW gemaakt worden zullen ook op de 
Facebook-pagina (www.facebook.com/rswregioeindhoven) gezet worden, 
zodat ook de ouders tijdens het weekend kunnen zien wat de kinderen aan 
het doen zijn. Like en deel deze pagina met alle belangstellenden!



ploegleider bijeenkomsten:
Tijdens de RSW worden regelmatig ploegleiders (RL/PL) bijeenkomsten ge-
houden. Afhankelijk van het onderwerp vinden die plaats bij je subkamp-
staf of bij de centrale kampstaf. Op deze bijeenkomsten krijg je uitleg over 
de komende spelonderdelen of andere actuele informatie. Zorg dat je bij 
deze bijeenkomsten pen en papier bij hebt!

kampregels:
Tijdens de RSW zijn de volgende kampregels van kracht:
• Heb respect voor anderen en hun eigendommen.
• Zorg goed voor de natuur. Hak niet in levend hout en wees bij het 
 pionieren voorzichtig met de bomen.
• Wil je een boom gebruiken voor het bouwen van je kampement,   
 neem dan een jute zak mee om deze boom te beschermen.  
 Per vernielde boom zal € 25 in rekening worden gebracht.
• Voorzichtig met vuur. Zorg dat er altijd bluswater in de buurt is. 
• Een kampvuur maken is niet toegestaan.
• Radio’s, geluidsapparatuur en andere communicatiemiddelen 
 zijn NIET toegestaan. Neem deze dus ook niet mee. 
 Bij misbruik van de mobiele telefoon wordt deze ingenomen door 
 de kampstaf en krijg je de telefoon na de sluiting terug.
• Om 24.00 uur moet het stil zijn op het terrein. De volgende morgen 
 is het weer vroeg dag
• Drinkwater neem je zelf mee. Je kunt jerrycans bijvullen.
• Voorzichtig met messen. Gebruik alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
• Het is niet toegestaan om kapmessen en dergelijke mee te nemen.
• Bezit en gebruik van drugs, tabak, vuurwerk of alcohol is verboden.
• Ook energiedranken   zijn niet toegestaan.
• Ga niet van het terrein af zonder toestemming van de subkampstaf. 

Overtreding van deze regels kan tot diskwalificatie van de ploeg leiden. Bij 
ernstige overtredingen zal de betreffende ploeg van het terrein worden 
verwijderd!

aankomst en vertrek aanhangers  :
Auto’s met aanhangers mogen vrijdag vanaf 18:30 uur het terrein op.  
De auto’s met alleen kinderen worden opgevangen bij de manage.  
De kinderen stappen daar uit en lopen verder naar de het subkampterrein. 
Degene die de kinderen komt brengen gaat dus direct terug naar huis. 
De aanhangers kunnen op het terrein blijven op de daarvoor  
aangewezen locatie (dat is niet bij de tent). De ouders die de aanhangers 
komen brengen worden verzocht om na het loskoppelen weer direct naar 
huis te rijden. 

De ouders die op zondag komen voor de terugreis zijn welkom vanaf 13:30 
uur. Zij dienen op aanwijzingen van de organisatie de auto te parkeren. Let 
op er is weinig parkeer ruimte dus volg de aanwijzingen op!!
De ouders mogen pas naar de kinderen toe op aanwijzing van de organisa-
tie. Op deze manier kan het programma dat misschien uitloopt voortgang 
hebben. 

aanmelden (aankomst):
Bij aankomst meld je je met je volledige ploeg aan bij je eigen subkamp-
staf. Hier krijg je een plaats aangewezen en kun je direct de tent opzetten. 
Alle tenten moeten op de grond staan. Als het subkamp compleet is, wordt 
er een PL/RL raad gehouden bij de subkampstaf.

afmelden (vertrek):
Bij vertrek op zondag meld je je af bij je subkampstaf. Zij controleren of je 
terrein volledig schoon is achter gelaten. Zorg dat alles van je terrein af is, 
ook je aanhanger en materiaal. Afval neem je zelf mee naar huis. Dan pas 
kan je terrein worden gekeurd en ontvang je de RSW badge  .



landelijke scouting wedstrijden (lsw):
De winnaars van de RSW Eindhoven én de 2e en 3e plaats mogen naar de 
LSW .De LSW vindt ieder jaar plaats tijdens het Pinksterweekend te Baarn .
Hier komen de beste ploegen van heel Nederland bij elkaar om te kijken 
wie de beste ploeg van Nederland is. Samen met meer dan 100 ploegen 
zullen zij spannende avonturen  beleven en strijden om het wisselschild 
van de LSW. 

Op www.scoutingwedstrijden.nl vind je meer informatie.

sluiting:
Op zondag is de thema & officiële sluiting van de RSW.  
Daarvoor zijn natuurlijk ook jullie ouders uitgenodigd! De sluiting begint 
rond 14:00 uur en zal rond 15:00 uur afgelopen zijn

deze regionale scouting wedstrijden zijn  
mede mogelijk gemaakt door 
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