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Doelstelling van de RSW.  

Het aanbieden van een fijn weekend voor Scouts, waarin we in ploegen samen een leuk 

scoutingspel spelen, waarvan de beste deelnemers worden afgevaardigd naar de 

Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW).  

 

 

Thema.   

Het streven van de organisatie van de Regionale Scouting Wedstrijden is om de RSW en de 

LSW (Landelijke Scouting Wedstrijden) zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Een 

van de manieren om dit te bereiken is het gebruik van een gemeenschappelijk thema. 

 

 

 

Het thema voor het RSW 2019:     

 

“ ’t Wilde Westen” 
 
Er draait een nieuwe film in de stad deze week, het is ‘Steam train and Indianpunk’, 
die zich afspeelt in het Wilde Westen van Amerika in de 19e eeuw. Een ploeg scouts 
spreekt na de opkomst af dat ze daar naartoe gaan. Wanneer de film start komen ze 
tot hun verbazing terecht in het Wilde Westen van de 19e eeuw! 
 

 

Leeftijd en subgroep samenstelling.  

 Een subgroep bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 7 leden. 

 Geen enkel ploeglid mag jonger zijn dan 10 jaar of ouder dan 15 jaar.  

 Voor een evenwichtige verdeling in de ploegen hanteren wij de regel, dat in groepen  

van 5 personen maximaal twee leden 15 jaar mogen zijn, voor ploegen van 6 of 7 

personen geldt, dat maximaal drie leden 15 jaar mogen zijn.  

 

  

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.goodnewsfinland.com/wp-content/uploads/2017/05/LoadingScreen765.jpg&imgrefurl=http://www.goodnewsfinland.com/big-bang-legends-takes-east-asia/&docid=rWeDbLVVuhIgTM&tbnid=L8OcsvIaYHEgGM:&vet=12ahUKEwiq58TWv57aAhVRa8AKHUpPD8Y4ZBAzKBUwFXoECAAQFw..i&w=765&h=430&bih=939&biw=1280&q=planet big bang&ved=2ahUKEwiq58TWv57aAhVRa8AKHUpPD8Y4ZBAzKBUwFXoECAAQFw&iact=mrc&uact=8


Profiel van een ploeg.  

 Hebben een positieve instelling.  

 Zijn enthousiast.                                                            

 Kunnen samenwerken en taken verdelen.                                      

 Tonen initiatief en nemen verantwoordelijkheid. 

 Hebben zin in het deelnemen aan de diverse activiteiten.                                                                                       

 Hebben tijd besteed aan de voorbereiding. 

 Zijn creatief. 

 Kunnen improviseren en zijn inventief. 

 Zijn sportief / fysiek sterk. 

 Gaan tot het uiterste, maar niet ten koste van anderen.  

 Vinden gezelligheid voor de hele groep minstens even zo belangrijk als prestatie! 

 

 

Scoutfit.  

Alle deelnemers worden in compleet uniform verwacht. We openen en sluiten in uniform. 

Alle deelnemers zorgen dat ze altijd hun groepsdas dragen, zodat te zien is bij welke groep ze 

horen.  

 

 

Deelnemen aan de wedstrijd.  

Er wordt van de scouts een minimale kennis verwacht. Dit voor kampopbouw, koken, 

tochttechnieken ed.. Dat wat je moet kennen staat in het handboek Scouts. Als de minimale 

kennis niet aanwezig is, is het niet zo dat de groep niet mag deelnemen. Ze mogen dan 

geholpen worden tijdens alle activiteiten. Ze dingen dan niet mee naar de eerste plaats, maar 

dat spreekt voor zich. Ze zijn er om een fijn gezellig weekend te hebben samen met andere 

scouts en daarbij nog iets te leren. Degene die wel deelneemt aan de wedstrijd mag niet 

geholpen worden. Bezit van voldoende kennis is dan noodzakelijk om het voor hen ook tot 

een geslaagd weekend te maken.  

We gaan er vanuit dat niemand geholpen hoeft te worden. Moet er geholpen worden, dan in 

eerste instantie door iemand van het subkamp. Zij geven de gouden tips, maar voeren ze niet 

uit. Kan men daar niet mee volstaan, dan wordt de desbetreffende leiding van de groep 

ingezet. Dat voorkomt dat er veel leiding onnodig op het subkamp rond loopt.   

 

Ploegen die tijdens de RSW valsspelen bij een programma worden gediskwalificeerd. 

 

 



Wat valt er te verdienen?  

Het gaat natuurlijk om de eer, maar er hangt toch ook iets meer aan vast namelijk; de beste 

ploeg wint, dat is duidelijk, de beoordeling moet deze aanwijzen. Deze ploeg mag samen met 

de bijna winnaars (2de plaats!), als zij dat willen, met Pinksteren (8-9-10 juni 2019) naar de 

Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW) in Baarn. De deelnemerskosten worden door de 

regio als hoofdprijs beschikbaar gesteld. De winnaar van de 2de prijs krijgt deels een 

vergoeding. 

 

 

Een aantal beoordelingscriteria van de algemene beoordelingselementen. 

 Scoutfit. 

 Kampopbouw (samenwerking, takenverdeling, sfeer, materiaalzorg etc.). 

 Kampement (keuken, tent, terrein, thema). 

 Koken (smaak, hygiëne). 

 Kampafbraak (samenwerking, taakverdeling, sfeer, materiaalzorg, opruimen afval 

etc.). 

 Activiteiten. 

 

Kampkrant.  

Gedurende het weekend zal een kampkrant worden uitgegeven. 

Ook wordt er een website bijgehouden. 

 

 

Bezoektijden leiding aan deelnemende scouts. 

 Vrijdag :  20.45 uur opening. 

 Zaterdag: 19.00-20.00 uur. 

 Zondag: 13.30 uur sluiting. 

 

Afval.  

Iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen afval. De deelnemers dienen hun eigen afval mee 

terug te nemen naar hun clubgebouw.   
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RSW wetboek/ subkampreglement.     

 Jongens- en meidenscouts slapen niet bij elkaar in de tent, mits met voorafgaande 

toestemming van de leiding. 

 Alcoholische drank, energiedrankjes en roken zijn niet toegestaan. 

 Alleen zakmessen zijn toegestaan. 

 Snoep en drinken alleen bij eigen tent of keuken. 

 Geen radio's, computerspelletjes, GSM en MP3 of andere geluidsdragers. 

 Subkampstaf sluit de gasflessen aan. Benzinebranders zijn verboden. 

 Scouts mogen niet van het terrein af zonder toestemming van subkampstaf.  

 Signaal voor PL- raad   lx fluit/toeter  

Signaal voor foerageren   2x fluit/toeter  

Signaal voor verzamelen 

Signaal voor calamiteit  
 3x fluit/toeter 

 Blijvend signaal  

 PL- raad alleen voor PL of vervanger (APL). Denk aan papier en pen. 

 Bij PL- raad meld men zich aan/af via het daarvoor bestemde bord. 

 Fourage emmers terug brengen. 

 Indien je iets wil vragen, eerst melden bij de bel. 

 Eerst proberen zelf de vraag op te lossen, daarna aan PL vragen, dan pas aan 

subkampstaf en deze bekijkt of er iemand van de eigen leiding bijgehaald dient te 

worden. 

 Niemand loopt binnen het afgebakend terrein van de subkampstaf zonder 

toestemming. 

 Water wordt alleen met jerrycans gehaald, dus niet de mok afspoelen bij de waterton. 

 Terrein schoonhouden. 

 Nachtrust wordt ook beoordeeld. 

 Geen andere patrouilles lastig vallen. 

 Hygiëne m.b.t. eten, afwassen en lichamelijke verzorging. 

 Af/aanmelden door PL voor en/of na een activiteit via het daarvoor bestemde bord. 

Doorgeven nummer en vermelden of je compleet bent. 

 EHBO bij subkampstaf.  

 Indien scouts medicijnen gebruiken dient de subkampstaf hiervan op de hoogte te zijn. 

 Toiletten schoon houden. Hier wordt streng op gecontroleerd. De heren mogen hun 

plasje in de bossen doen. 

 Neem geen gaslamp mee in de dixie i.v.m. brandveiligheid. 

 Calamiteitenkaart zichtbaar ophangen aan de tent. 

 Groepsnummer zichtbaar aan de tent en keukentent hangen. 

 Houdt je aan de aangewezen plaats waar de tent en keuken gebouwd moet worden 

i.v.m. de veiligheid.  

 Het is verplicht plezier te maken. 

 Zelf meegebrachte etenswaren voor maaltijden worden in beslag genomen.  

 Bij de subkampleiding staat een jerrycan met ranja voor de dorst. 

 

Subkampleiding is te herkennen aan de rood/zwarte das. 

De juryleden zijn te herkennen aan de paarse das. 

 

 

 

 



Nawoord.  

Hopelijk hebben jullie iets aan de info van het draaiboek. Mocht je dingen missen, laat het 

even weten aan de subkampleiding dan kunnen we ze misschien volgend jaar toevoegen.  

 

 

 

Programma.      

 

Vrijdag    

18.30 / 19.15  Aanmelden van de patrouilles en de tenten   

 opzetten   

19.45  

PL-raad op subkamp 

Uitleg kampregels 

Uitreiking Overkoepelende Opdracht 

Uitleg avondspel 

 

   

20.45 Opening  

21.00  
Begin avondspel  

Aansluitend kampvuur 
 

23.30 Rust en slapen  

   

   

   

 

 

Zaterdag  

07.30 

08.00  

Opstaan 

Fourageren bij subkamp voor ontbijt  

 

09.00  PL- raad bij subkamp  

Uitleg tocht 

Aansluitend opbouw kampterrein met 

gepionierde keuken met evt. aankleding en 

bouwwerken  

 

12.00  Fourageren voor de lunch bij subkamp   

13.00  Aanvang tocht met tochttechnieken    

17.15  Fourageren voor diner bij subkamp   

20.00 PL-raad op subkamp met uitleg avondspel  

20.30  

22.00  

Begin avondspel  

Kampvuur 

 

23.30  Rust en slapen   

   

   

   

 



 

Zondag  

08.00  

08.30 

Opstaan 

Fourageren voor het ontbijt bij subkamp  

 

09.15  PL- raad bij subkamp met uitleg ochtend en 

middag  

 

09.30  Afbreken en opruimen (alles behalve de tent)   

 

10.00  

 

 

Overkoepelende opdracht inleveren 

 

 

13.00  Einde programma en afbreken en opruimen van 

de rest van de spullen (denk aan afval) 

 

13.30  Sluiting en bekendmaking van het 

eindklassement  

 

14.00  Einde weekend, alles inpakken en wegwezen   

 

 

 

 

Howdy, and have fun 
at the RSW 2019  

Yeha!! 
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