SCOUTS

RSW 2019

Welkom
Wij heten jullie van harte welkom op de RSW gehouden op 13 en 14 april 2019. Wij hopen dat het voor
iedereen een gezellig weekend gaat worden. En mogen de beste scouts winnen!
Door dit boekje voor de scouts, hopen wij extra informatie te geven, en jullie zo te helpen bij de voorbereiding
van de RSW
Het thema van deze RSW is “Steam train and Indianpunk 4D”.
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RSW 2019

Op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019 worden de jaarlijkse wedstrijden (RSW) gehouden bij de
roeivijver (ligt vlak bij Drunen).
Regio de Langstraat heeft 2 plaatsen op de LSW. De nummers een en twee van de RSW gaan door
naar de LSW. In onze regio zullen er maximaal 32 rondes en patrouilles deelnemen. Elke ronde of
patrouille bestaat minimaal uit 5 en maximaal uit 7 scouts.
Wij hanteren de regels van de LSW met betrekking tot de deelnemers. Mocht de indeling van jouw
ronde of patrouille niet aan deze eisen voldoen, dan kun je buiten mededinging alijd meedoen.
Immers als je zou winnen en je voldoet niet aan de regels van de LSW dan kun je er ook niet naar
afgevaardigd worden.
Geen enkel lid mag op de eerste dag van de RSW 2019 jonger zijn dan 11 jaar. Voor een evenwichtige
verdeling binnen de ploegen hanteren wij de regel dat maximaal de helft van een ploeg 15 jaar mag
zijn bij de aanvang van de RSW. In een ploeg van 5 personen mogen maximaal twee leden 15 jaar
zijn, voor de ploegen van 6 a 7 personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn.
De LSW vindt dit jaar plaats op 7 t/m 10 mei in Baarn.
Als jullie met je ronde of patrouille voor de eerste keer mee doen dan weten jullie misschien niet wat
jullie allemaal te wachten staat. Jullie leiding kan je hierover vast wel meer vertellen. Verder staat er
in dit boekje het programma van de RSW en een materiaallijst.
Er is ook een boekje aan de leiding overhandigd over de puntentelling en datgene waar de jury op
let.
Om 9:00 uur op zaterdagochtend gaat de RSW van start en kan jullie PL of RL zich melden.
Op zondag is om 15:00 de prijsuitreiking en om 15:30 zal de RSW echt afgelopen zijn voor dit jaar.
Op de laatste pagina's van dit boekje staat al iets over het thema en op de site
(http://www.rswdelangstraat.nl) kunnen jullie meer informatie vinden.
Een fijne RSW, veel plezier en succes toegewenst!
De organisatie.
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Thema

“Er draait een nieuwe film in de stad deze week, heb je dat gezien Saar?”, fluistert Naomi
tijdens de sluiting.
Na wat heen en weer gefluister, besluiten de meiden dat ze graag samen met de ploeg naar
deze film willen. Als ze dit na de sluiting aan de rest van de ploeg voorleggen, zijn hun
ploeggenoten direct enthousiast. “Dat is toch die nieuwe 4D film ‘Steam train and Indian
Phunk’?”, vraagt Paul. “Ik heb gisteren de trailer gezien op YouTube.” “Ja ik ook!”, roept
Maan enthousiast. “Die oude stoomloc is echt vet stoer.” “En heb je die vette zelfladende
handboog gezien?”, vraagt Paul. “Ik ben echt western en steampunk fan, maar een 4D
western heb ik nog nooit gezien.” “Maar wat moet ik dan?,” vraagt Basje opeens. “De film is
voor 12 jaar en ouder, dus ik mag eigenlijk niet mee.” Saar oppert om hem mee te
smokkelen als 12 jarige. “Dat gaat nooit lukken”, zegt Naomi. Stiekem is ze bang dat ze als
Basje meegaat niet naast Paul kan zitten, omdat hij zich er dan tussen wringt. “Mijn moeder
gaat dat ook nooit goed vinden”, zegt Bas. Maan zegt: “Dat hoeft ze toch niet te weten te
komen? We zeggen gewoon dat we naar de film ‘The Final Train’ gaan; die is voor alle
leeftijden.” “Daar komt je moeder echt wel achter”, zegt Paul. “Mij is het wel een keer
gelukt, want ik had gezegd dat het door de leiding was georganiseerd als opkomst voor
teambuilding. Maar ja dat werk bij jou moeder echt niet, want die leest de mails van
Scouting wel…” Dat ze naar de film gaan staat vast. Maar of Basje ook mee kan?
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Subkampen

Op de site kun je binnenkort vinden bij welk subkamp je patrouille hoort.
Groen: De stoomketels
De specialiteit is het uitvinden van technische snufjes en gadgets
Rood: De golddiggers
De specialiteit het winnen en verkopen van goud.
Geel:
De indianen
De specialiteit het maken van indiaanse wapens en spiritualiteit.
Blauw:
De filmcrew
De specialiteit is het maken van documentaires over oude ambachten en inheemse volkeren.

4

Het programma

4.1 Zaterdag
9:00
9:45
10:15
12:45
13:00
14:00
17:00
17:15
20:00
23:30

Aankomst, aanmelden bij de organisatie. Je kunt je spullen al wel op je terrein leggen, maar je
mag nog niet starten met bouwen
Officiële opening
Start met het opbouwen van je keuken en tent.
Tussendoor worden de groepsfoto’s (in uniform) gemaakt.
Thema opening. Zorg dat je je themakleding al aan hebt.
Lunch
Start opdrachten spel
Einde opdrachten spel
Koken, eten en afwassen (in deze volgorde).
Avondspel
Slapen.

4.2 Zondag
7:00
8:00
8:15
12:30
15:00
15:30
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De haan kraait, wakker worden!
Uitleg tocht PL/RL
Vertrek naar het beginpunt van de tocht.
Uiterlijk terug zijn van de tocht daarna lunch en opruimen. Houdt zelf deze tijd goed in de gaten!
Sluiting en prijsuitreiking
Einde, tot volgend jaar!

Wie komen er?

Onder voorbehoud
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Wat moet je meenemen ?

Per patrouille of ronde :
•
tent
•
pionier palen en touw
•
keukenzeil
•
keukenuitrusting. We koken op gas
•
(controleer de gasslangen en regelaars op datum).
•
1 of meer volle jerrycan water voorzien van naam van de groep en de patrouille.
•
theedoeken en afwasmiddel
•
zaklamp
•
knutselmateriaal bijvoorbeeld stiften, potloden, plakband lijm schaar liniaal
•
handboek scouts
•
vuilniszakken
•
En zelf moet je bij hebben:
•
een goede fiets
•
lunchpakketjes voor zaterdagmiddag en zondagochtend (als je staf niets meeneemt). Houd rekening
met de houdbaarheid van het beleg. Je moet dit lunchpakket ongekoeld bewaren.
•
de rest van je spullen (slaapzak, matje, kleding, etc)
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De spel middag

Ook dit jaar is er een thema middag waarin jullie diverse spelletjes moeten doen. Dit kan van alles zijn, onder
andere doe-spellen, een kookopdracht, denk-spellen en iets waar je je creativiteit in kwijt kunt. Hier ben je de
hele middag mee bezig. Op deze pagina staat in het kort hoe het allemaal werkt, zodat jullie niet voor
verrassingen komen te staan.
Om 13:45 meldt de PL of RL zich bij de subkamp-staf en krijgt dan uitleg en een boekje met opdrachten. We
beginnen allemaal tegelijk om 14:00 met de opdrachten.
Sommige opdrachten kun je met je hele ronde/patrouille uitvoeren en anderen kun je alleen of met zijn tweeën
doen. In het boekje staat dit per opdracht aangegeven. Hier staat ook bij waar je het in moet leveren of laten
jureren.
Bij het uitvoeren van de opdrachten kun je gebruiken wat je hebt meegenomen aan thema-materiaal,
tijdschriften, kleding etc.
In totaal heb je drie uur de tijd om je opdrachten af te maken. Je kunt je laatste opdracht tot 17.00 uur
inleveren daarna is het afgelopen en kun je niets meer inleveren. Let er goed op hoe lang iets duurt! Bewaar
niet alle opdrachten tot het laatst en probeer wat je af hebt gelijk in te leveren of te laten jureren.
Tijdens het opdrachtenspel mag er geen leiding op de subkampen komen. Daar zal dit jaar streng op worden
toegezien. Wanneer je een vraag hebt over een opdracht vraag dit dan aan je subkampstaf. Zij zullen jullie
vragen (waarschijnlijk met plezier) beantwoorden.
Tijdens het opdrachtenspel loop je in themakleding. Hier wordt uiteraard ook door de jury naar gekeken!
Stafleden mogen alleen op de subkampen in overleg met de organisatie.
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Tocht

Je mag de volgende dingen meenemen:
•
•
•

Stafkaart (44H)
Kaarthoekmeter
Kompas

•
•
•

Geo-driehoek
pen en papier
iets te drinken voor onderweg

Wat je NIET mee mag nemen zijn boeken en/of stencils met daarin uitleg over tochttechnieken. Als dit wordt
gezien verdien je geen punten. Ook het handboek scouts mag je tijdens de tocht niet bij je hebben.
De tochttechnieken die je moet beheersen zijn:
•
•
•
•
•

Kruispunten route
Bolletje/pijltje
Strippenkaart
helicopterroute
Vectorroute
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•
•
•
•

Coordinaat (binair lezen)
Oleaat
Kaart en kompas
kompastocht
Fotozoektocht
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REGLEMENT RSW

Bij overtreding van onderstaande regels worden gepaste maatregelen genomen bepaald door
organisatie. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: Verwijdering van RSW terrein, schrappen van de
einduitslag lijst of in beslagname van verboden middelen.
A. Jeugdleden/deelnemers
Het is niet toegestaan om:
1. Andere en/of jezelf in gevaar brengen door gevaarlijke spelletjes te spelen. (zoals:
spelenmet gas, vuur e.d.)
2. Alcohol en rookwaar gebruiken/nuttigen.
3. Andermans eigendommen te vernielen, dit betreft o.a. het verwijderden
vantentharingen, het in laten storten van keukens etc.
4. Tijdens de RSW het terrein te verlaten zonder toestemming van de staf en/of organisatie.
5. Een keuken te pionieren met verdiepingen.
6. Gaten te maken in de bodem.(zowel met de hand, shop of grondboor
7. Gebruik te maken van mobiele telefoon.
8. Muziek ten gehore te brengen middels radio’s, mp3 speler etc
9. Energydrank mee te nemen.
10. Gedrag te vertonen wat niet door de beugel kan (dit wordt beoordeeld door
deorganisatie en subkamp staf).
De organisatie ontleent zich het recht op gepaste maatregelen wanner er overtredingen begaan
worden die hierboven niet worden omschreven. De organisatie bepaald ter plaatse zelf welke
overtredingen en maatregels dit zijn.
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