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DE RSW-KAMPKRANT 

VERTEL HET ONS NU! 
Welkom bij de eerste RSW-krant van 2016. Net als vorig jaar 

kunnen wij de krant niet vullen zonder nieuws. Heb je vóór de 

RSW al informatie die je met alle scouts wil delen, mail dit dan 

naar  kampkrant@rsweindhoven.nl 

Alles wat JIJ nieuws vind, is nieuws! Dus meld het en lees het 

terug in de krant! Tijdens de RSW herken je ons aan onze gele 

dassen met het woord PERS erop. 

HET PROGRAMMA VAN DE 
RSW 2016 
 
Vrijdag 15 april 
18.30 uur opbouwen 
21.00 uur opening en spel 
23.00 uur 1e  kampkrant 
 
Zaterdag 16 april 
10.00 uur 2e kampkrant 
11.00 uur Hike 
19.00 uur 3e kampkrant 
20.30 uur spel 
 
Zondag 17 april 
09.00 uur spel 
11.00 uur 4e kampkrant 
  
Wil je meer informatie 
over het programma, 
download het boekje op  
de facebook-pagina: 
 
www.facebook.com/thema
teammaximaal 
 
Lees de kampregels goed 
door. Hier vind je ook de 
verdeling van de punten: 
- Spel: 30% 
- Koken: 25% 
- Hike: 25% 
- Opbouw en status van 

je kampement: 20% 
 
Beoordeling van het thema 
gebeurt in veel 
programmaonderdelen. 
Denk hierbij aan de 
aankleding van je 
kampement, het 
zaterdagavondprogramma 
en het hike verslag. 

WIE WORDT DE NIEUWE KAMPIOEN? 
De RSW (Regionale Scouting Wedstrijden) zijn de voorrondes 
voor de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW). Deze worden elk 
jaar met Pinksteren gehouden. De  einduitslag van de RSW van 
2015 was als volgt: 

1. Doornakkers (Lijsters) 
2. Dutmella (Herten) 
3. Wielewaal (Gidsen) 

Dit zijn dus de te kloppen patrouilles. 
 

 HUISWERK 
Voor de komende RSW is het handig als je van te voren 
verschillende dingen maakt en meeneemt: 

- Een morse-boekje (zelf maken en meenemen) 
- Een declinatie-hoek-meter (zelf maken en meenemen) 
- Een schrift/boekje om aantekeningen in te maken of 

opdrachten in op te schrijven 
- Een pen 
- Een kompas 
- Kampeerspullen 
- Persoonlijke spullen 
- Iets lekkers om de journalisten om te kopen  

 
 

HANDIGE WEBSITES 
Om je goed voor te bereiden kan je op de volgende websites 
kijken 
www.facebook.com/themateammaximaal 
www.scoutpedia.nl  
www.eindhoven.scouting.nl/beoordeling.html 
www.eindhoven.scouting.nl/home-rsw.html  
www.scoutingwedstrijden.nl 
www.scoutshop.nl 
www.smulweb.nl 
www.rsweindhoven.nl 
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DEELNEMENDE SCOUTINGS 

Van de volgende scoutings uit de regio Eindhoven doen patrouilles mee 
 
Sint Martinus   Dutmella    Margaretha Sinclair 
Angelo Roncalli   Graaf Folke Bernadotte   Pere Kersten  
Burgemeester Welschen Hopman Latour    Rudyard Kipling 
Doornakkers   Johannes Vianney   Stratum 
Dr. Albert Schweitzer  Livingstone    Wielewaal 
 
 

VERTEL HET ONS TIJDENS DE RSW! 
Niet alleen vóór aanvang van de RSW maar ook tijdens de 
RSW zijn wij altijd te bereiken voor nieuws. Wij zijn dol op 
gekke gebeurtenissen, roddels en hele of halve 
waarheden. Je kan ons hiervoor altijd aanspreken, we 
hebben een brievenbus en een schoolbord. 
Maak bijvoorbeeld van de mogelijkheid gebruik om een 
contactadvertentie voor jezelf of voor iemand anders te 
plaatsen. Geef gevonden voorwerpen bij ons af, of plaats 
een advertentie om iets terug te vinden. Mogelijkheden 
genoeg. En natuurlijk horen we vooral graag of het 
gewerkt heeft. 
Ineke, Wilbert, Vincent en Maarten. 
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