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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 medewerkersboekje vind je alle informatie die jij als medewerker 
moet weten. 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

 
 
 
 
 
medewerkers terrein
Voor de leiding (medewerkers) is er een eigen medewerkersterrein waar 
alle medewerkers tijdens het weekend zullen verblijven en slapen.  
Alle subploegen verblijven op een ander terrein. 

LET OP: Het is niet toegestaan om zonder beoordelaars hesje en/of toe-
stemming van de Anne-Meta Hutten of Susan Schalkwijk naar het subkamp 
terrein van de kinderen te gaan. 

badge:
Alle medewerkers ontvangen na afloop een RSW-badge. Deze wordt uit-
gedeeld na het opruimen en na controle van je eigen stukje medewerkers 
terrein door de RSW organisatie.

 
medewerkers en:leeftijden 
Alle medewerkers dienen minimaal 18 jaar te zijn en moeten lid zijn van 
Scouting Nederland.

aanmelden (aankomst):
Bij aankomst meld je je bij Roland van Berlo op het medewerkersterrein. 
Hierna kun je je tent opzetten op de plek die je wordt aangewezen. 
 



wat moet je allemaal meenemen

per ploeg 
• Tent compleet met stokken en haringen
• Genoeg pen en papier
• Water om je te wassen e.d. 
• Hoofddeksel of bandana in de kleur roze of blauw die je draagt   
 tijdens het thematheater op vrijdagavond, zaterdagavond  
 en zondagmiddag. LET OP: De indeling volgt nog voor welk staf  
 team er bij welke planeet hoort!
 
per persoon 
• Standaard weekendspullen (slaapzak, matje of luchtbed,  
 toiletspullen, reservekleding, regenkleding,  
 goede wandelschoenen, enz.)
• Bord, mok en bestek (voor het eten en drinken gedurende de dag)
• Een stoel
• Eigen eten als je aangegeven hebt niet mee te eten.
• Volledig uniform: Bij de eerste (vrijdagavond) en laatste (zondag  
 middag) themapresentatie en tijdens de hike is het dragen van een  
 correct scoutfit verplicht.
 
medewerkers maaltijden:
Voor iedereen die bij de inschrijving aangegeven heeft mee te eten, wordt 
voor zaterdag en zondag, een ontbijt en lunch verzorgd en voor  
zaterdagavond een warme maaltijd. 
 
Voor een vrijdagavondmaaltijd wordt NIET gezorgd, deze zal je zelf moeten 
regelen.

Alle maaltijden worden op een gezamenlijk terrein geserveerd. Gezien we 
graag met zijn allen willen eten. Willen wij jullie vragen om rond etenstijd 
gezellige zitjes te maken zodat we gezamenlijk en gemixt kunnen eten. 

 

volledig uniform:
Bij de eerste (vrijdagavond) en laatste (zondagmiddag) themapresentatie 
en tijdens de hike is het dragen van een correct scoutfit verplicht.

afval:
Alles wat je mee neemt op de RSW neem je ook weer mee naar huis!!!
Afval mag niet op het vuur worden gegooid. Een milieubewuste scout 
sorteert zijn afval natuurlijk goed. Zorg dat je voldoende vuilniszakken 
meeneemt.
 
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.



parkeren:
Medewerkers worden verzocht om hun auto te parkeren  
op parkeerterrein 1. LET OP, dat hier ook 2 dixies komen te staan dus graag 
een ruimte vrijhouden. Kom met zo min mogelijk auto’s daar de  
parkeergelegenheid niet ruim is. Laat de paden vrij!

Auto’s met aanhangers mogen vrijdag vanaf 18:30 uur het parkeerterrein 
bij de kinderen 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  
organisatie. Op deze manier kan het programma dat misschien uitloopt 
voortgang hebben. 

Informeer de ouders goed!!!!

 

 
beoordeling(TDMA):
Natuurlijk gaat het vooral om de gezelligheid, maar voor alle activiteiten 
die de deelnemers dit weekend doen krijgen/verdienen zij punten. Niet 
voor alles evenveel, het één is moeilijker dan het ander. Als de deelnemers 
de beoordelaars zien lopen mogen ze naar de verdiende punten vragen.   
De beoordelaar moet deze gewoon geven. De organisatie stelt het zeer op 
prijs dat de beoordelaars zo eerlijk en objectief mogelijk beoordelen. 

Dit bevorderen wij door zoveel mogelijk in duo’s te werken die niet van 
dezelfde scoutinggroep zijn. Ook tijdens de spel onderdelen en tijdens de 
hike zijn punten te verdienen door de deelnemers. Ook hier weer het  
verzoek om dit op een rechtvaardige en respectvolle manier te doen.  
Tijdens de beoordelingen op het sub  kampterrein is de medewerker 
verplicht om een herkenbaar hesje te dragen. Dit zal uitgedeeld worden 
tijdens de briefing  voorafgaande aan de beoordeling.

programma onderdelen
De RSW kent diverse programmaonderdelen: het vrijdagavondspel,  
kampement opbouw, hike, zaterdagavondmaaltijd, zaterdagavond spel, 
zondagochtendspel en de TDMA. Tijdens deze onderdelen kunnen de  
deelnemende ploegen de nodige punten verzamelen voor de eindscore. 
Op de speciale RSW website staan alle spelonderdelen van deze RSW. 
Hierbij kunnen de deelnemende ploegen en medewerkers een korte 
speluitleg, beoordelingscriteria, eventuele thuisopdrachten en tips terug 
vinden.  
 
personele planning:
Voor alle medewerkers die aanwezig zijn, zal een personele planning  
worden gemaakt. Zo weet je precies wanneer je waar moet zijn en welke 
taak die je op dat moment moet doen. Vanuit de organisatie zal Roland 
van Berlo als medewerkers-coördinator deze RSW alles in goede banen 
leiden, zodat de juiste personen op de juiste plek staan. Mocht je vragen 
hebben naar aanleiding van je personele planning, dan kun je bij Roland   
terecht.



 
 
programma RSW:

vrijdag:
14u00 Aanvang opbouw organisatie.
17u00 Maaltijd medewerkers
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.

 
 
 
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! 
 
thema theater:
Wij willen jullie vragen om allemaal een roze of blauwe bandana, hoed of 
ander hoofddeksel te dragen tijdens het Thema theater.  
Wanneer jullie zijn ingedeeld op Planeet Zianië houd dan de kleur roze 
aan en voor Planeet Rika houd dan de kleur blauw aan. Deze indeling volgt 
nog! Ga dan ook in het juiste vak zitten binnen het rood/wit lint.  
Hou ook de aanwezige deelnemers in deze vakken,  
dit vanwege speltechnische redenen. 
 



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!
• Voorzichtig met vuur. Zorg dat er altijd bluswater in de buurt is. 
• Een kampvuur maken alleen toegestaan op de daarvoor bestemde  
 plekken. 
• Dit zal centraal worden geregeld door de HAP.
• 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.
• Overmatig alcohol gebruik is niet toegestaan.
• Ga niet naar het subkampterrein zonder dat de organisatie van op
 de hoogte is. 

Bij overtredingen kan de betreffende persoon van het terrein worden  
verwijderd. De RSW Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade, verlies of diefstal.

medewerkersbar
Ook deze RSW zal er weer een medewerkersbar zijn. Voor elke medewerker 
liggen er bij Roland van Berlo 6 consumptiemunten klaar. Hiermee kan  
overdag fris gekocht worden. ’s avonds , nadat alle taken zijn vervuld en de  
kinderen op hun eigen subkampterrein zijn, kan er ook bier van gekocht 
worden.Gedurende de dag zal er koffie, thee en water aanwezig zijn.  
Hiervoor hoef je geen munt in te leveren.
Indien je munten bij wilt kopen, dan kan dit bij de RSW organisatie. Munten 
kosten 0,50 per stuk. De medewerkersbar zal op vrijdag en zaterdag om 
01.00uur sluiten

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!



 
 
 
 
 
 
sluiting:
Op zondag is de officiële sluiting van de RSW.
Daarvoor zijn natuurlijk ook de ouders e.a. uitgenodigd! Geef dit vooral 
aan alle ouders door. De sluiting begint rond 14:00 uur en zal rond 15:00 
uur afgelopen zijn. De ouders zijn welkom op het terrein vanaf 13:30 uur. 
Zij mogen pas naar de kinderen toe op aanwijzing van de organisatie.  
Dit in verband met het eventueel uitlopen van het programma.

afmelden (vertrek):
Bij vertrek op zondag meld je je af bij de RSW organisatie. 
Zij controleren of je terrein volledig schoon is achter gelaten. Zorg dat alles 
van je terrein af is, ook je aanhanger en materiaal.
Vergeet je EIGEN AFVAL niet. Pas dan kan je terrein worden gekeurd en 
ontvang je de RSW badge  .

landelijke scouting wedstrijden
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 vindt je meer informatie hierover.

deze regionale scouting wedstrijden zijn  
mede mogelijk gemaakt door 
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