
Het weer  
Vanavond is het 
geen fijn weer 
om over de 
prairie te zwer-
ven. Het is koud met kans 
op lichte vorst en misschien 
zelfs een beetje sneeuw! 
Zorg dat al je wild west 
spullen droog zijn opgebor-
gen en kruip diep en vooral 
alleen! in je slaapzak.    
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Welkom op de RSW 
De krantenredactie van de 
Wild West Express en het 
organisatie- team van de 
RSW heten jou alvast van 
harte welkom op deze RSW 
editie 2019 met als thema 
“Het Wilde Westen”.  Wel-
ke cowboys en cowgirls zijn 
het beste in kamperen en 
alle andere Wild West uit-
dagingen die we voor jullie 
in petto hebben? Dus wie o 
wie gaat er met de grote 
prijs aan de haal?  En wie 
wint er de begeerde Petro 
Leijsten Fair play trofee 
die staat voor gezelligheid 
en samenwerking? 
Wij gaan als kampkrantre-
dactie ook dit jaar weer ons 
uiterste best doen om alle 
gebeurtenissen op deze 
RSW-editie zo (on) waar-
heidsgetrouw mogelijk vast 
te leggen in deze krant. 
Naast de vaste rubrieken 
zal je in deze krant de 
meest spannende nieuws-
feitjes op en over de RSW 
vinden.  Deze feitjes kunnen 
wij natuurlijk nooit alleen 
verzamelen. Daar hebben 
we ook jouw hulp hard voor 
nodig!  Als je dus zelf nog 
feiten (on) waarheden, rod-
dels of andere nieuwtjes 
hebt, over je zelf, je eigen 
groep of anderen, aarzel 
dan niet en geef ze aan de 
kampkrant redactie door. 
Alle nieuws is welkom. Ook 
als je alleen die knappe jon-
gen/meid bij de buren de 
groeten wilt doen, wij horen 
het graag! Alle nieuwtjes en 
berichten zullen zoals altijd 
uiterst (on)vertrouwelijk 
worden behandeld.* 
*Rapportage gebeurt daarom geheel op eigen risico! 

Programma deze avond 
 Aanmelden 
 Start tent opzetten 
 Opening 
 Tenten afmaken 
 PL-raad 
 Avondspel 
 Kampvuur 
 Slapen 

Mop van de dag 
Lopen er twee honden in een 
woestijn. Zegt de een tegen 
de ander: "Als we nou niet 
gauw een boom tegenkomen, 
doe ik het in me broek." 

Winnaars 2018 

Na een jaartje 2e was het 
Scouting Vlierden afgelopen 
jaar weer gelukt om de 
RSW op hun naam te schrij-
ven. Tijdens een zeer span-
nende race wist hun ploeg 
"de Kieviten" de concurren-
tie netjes achter zich te 
laten. Hiermee wisten zij 
zich te verzekeren van een 
plek op de Landelijke 
Scouts Wedstrijden (LSW) 
in Baarn. Hun collega’s de 
Space Scouts van Lieshout 
Scouting Lieshout-
Mariahout en de Krokodillen 
van Scouting Someren eind 
mochten hen vergezellen 
omdat zij 2e en 3e waren 
geworden afgelopen jaar.  
Ook dit jaar zijn er weer 3 
plekken te verdienen voor 
de LSW! Gaat het Scouting 
Vlierden dit jaar opnieuw 
lukken om de RSW op hun 
naam te schrijven? Of zal 
het de andere groepen luk-
ken om ze opnieuw van hun 
troon te stoten? Via deze 
krant houden wij jullie op de 
hoogte van deze ongetwij-
feld super spannende race.  

Strip van de dag 



Ingekomen post 

De gidsen van Leonardus zijn 
super gezellige meiden en heb-
ben in ieder geval veel plezier 
tijdens de RSW uitleg ..  

Wild West liefdes tips 
Jongens:  
- Doe net of je de laatste vi-
deo's van haar YouTube super-
ster reuze interessant vond. 
- Niet opscheppen over wie de 
grootse.. (PlayStation) heeft 
- Zorg dat je niet te hard 
stikt. Trek dit weekend bij-
voorbeeld  eens een schone 
onderbroek aan. AXE werkt 
namelijk NIET altijd. ! 
- Poets je tanden eens na het 
eten van al die chips en snoep 
Meisjes: 
- Doe net of je zijn computer-
spellen echt interessant vind. 
- Doe eens gek, dames met een 
indianen tooi vallen meer op als 
dames zonder indianen tooi. 
- Gebruik niet te veel parfum. 
Dit is niet goed voor de beest-
jes in het bos (en de jongens). 
- Denk bij het aansteken van 
je romantische theelichtjes 
aan het brandbare tentdoek! 
- Geef de jongen waar je op 
valt veel aandacht. Anders 
komt hij er niet op tijd achter. 
- Wijs hem duidelijk af als het 
“niets” is. Anders blijft hij het 
hele weekend kwijlend achter 
je aan hollen. 
 

Puzzel van de dag 
Reizen in het Wilde Westen was absoluut niet zonder gevaar. De 
reiziger kon door bandieten worden overvallen, in een ravijn stor-
ten, door grizzly beren worden opgegeten, of gewoon verdwalen en 
daarna omkomen van honger en dorst. Hieronder zie je een oude 
landkaart van een zeer berucht gebied uit het Wilde West. 

* De redactie geeft geen enkele garantie op de juistheid van deze dubieuze voorspellingen. Gebruik geschied volledig op eigen risico. Klachten m.b.t. de horoscoop worden doorgespeeld naar de sterren. 

Horoscoop van de dag* 
Dit jaar hebben 
we de beste 
waarzegger van 
het wilde wes-
ten weten te 
strikken (met 
een lasso, dat 
zag hij even 
niet aankomen). 
Vannacht heeft 
hij voor ons (niet helemaal) 
vrijwillig heel diep in zijn gla-
zen bol gekeken om een zeer 
betrouwbare en 100% kloppen-
de horoscopen voor ons te ma-
ken Voor vandaag zag hij het 
volgende: 
Ram, Stier, Tweeling, Kreeft  
Bij de start van een weekend 
als deze moet je niet te hard 
van stapel lopen. Er is keuze 
genoeg, dus je wordt altijd wel 
omringd door de juiste wild 
west types. Het is wel belang-
rijk om niet te lang de indiaan 
uit de boom te kijken. Morgen 
is de dag om je lasso eens lek-
ker uit te gooien. Let wel op 
dat je geen blauwtje loopt. 
“Blauwe bonen” zijn zeer ge-
vaarlijk! (schieten tijdens de 
RSW is overigens ten streng-
ste verboden!) Vermijd dus 
blauw fruit en blauwe kleding-
stukken. Loop ook niet onder 
andermans lasso door want dat 
brengt ongeluk. 

Berichtjes van de jury 
-Als je zelf veilig 
over je opge-
ruimde kamp ter-
rein kunt lopen, 
zelfs in het don-
ker, dan kan de 
jury dat ook. Dat 
kon wel eens een 
positief effect 
hebben op jullie 
beoordeling! 
-Ook als het waarschijnlijk 
niet gaat regenen is het toch 
slim om de rits van je tent te 
sluiten als je het terrein ver-
laat. En waar staan jullie re-
serve schoen dan ook alweer? 
-Scouts hebben respect voor 
de natuur. Als de jury ziet dat 
jij je als een Scout gedraagt, 
zal dat vast invloed hebben op 
de punten die je gedurende de 
RSW weet te vergaren. 
-Eigenlijk onnodig om het te 
noemen, maar wist je dat de 
jury zelfs controleert en dus 
waardeert of dat jullie buren 
op het terrein geen last van 
jullie hebben (ook ‘s nachts). 

Bij elk traject staat de overlevingskans aangegeven. Een kans van 
2/3 (twee derde) betekent, dat slechts 2 van de 3 reizigers aan-
komen. Bij een kans van 1 komt elke reiziger goed aan. Kunnen jul-
lie de minst gevaarlijke route van Silverlake naar Freetown bepa-
len. Hoe groot is de overlevingskans? Lever je antwoord (met 
groepsnummer!) in bij het subkamp (in de kampkrant brievenbus) 
en maak met je groep weer kans op de grote kampkrant prijs!  


