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De RSW is in volle gang 
De avond begon met het aan-
melden. De dames van groep 9 
wilden heel erg graag met de 
RSW beginnen, zij stonden al 
een kwartier voor tijd op de 
jury te wachten om zich aan te 
melden. Het was alleen wel 
koud tijdens het wachten. 
Fred konijn en hun haren wer-
den groen en blouw van de kou. 

Ook de heren van groep 23 
stonden al erg vroeg te trap-
pelen om te beginnen. Na het 
aanmelden kon het grote op-
bouwen beginnen. De heren van 
groep 15 hebben het in ieder 
geval niet koud gehad van-

nacht. Zij hebben komende 
nacht ook geen extra opwar-
ming nodig.  (voor dames maken 
ze een uitzondering). De dames 
van groep 3 waren zo druk aan 
het bouwen dat ze vergaten 
schoenen aan te doen. Ze heb-
ben nu ontdekt dat je best 
koude voeten krijgt als je slip-
pers aan hebt met dit weer. 

Programma vandaag 
 Opstaan 
 Ontbijt 
 Opbouwen 
 Lunch 
 Hike 
 Diner 
 PL-raad 
 Avondspel 

Het weer  
Vandaag 
wordt het 
weer een kou-
de maar over-
wegend droge 
dag. Ideaal weer dus om op 
jacht te gaan in de prairie. Het 
wordt 8 graden met een koude 
wind dus kleed je goed aan. 
Elkaar warm houden is overi-
gens niet strikt noodzakelijk. 

De dames van groep 21 hebben 
voor dit weekend een uitge-
breide en gedetailleerde taak-
verdeling op papier gemaakt. 

Deze werkt heel goed. Het 
kost alleen wel erg veel tijd om 
op de lijst te controleren wie 
bijvoorbeeld welke tentharing 
mag slaan en wie welke pionier 
paal mag dragen. Ook wordt 
iedereen gevraagd hun planning 
niet te verstoren.  De dames 
van groep 12 hadden een heel 
erg efficiënt bagage transport 
systeem van de Jumbo. 

Voor het opruimen morgen zijn 
ze op aanvraag inzetbaar tegen 
een kleine vergoeding. Na het 
opbouwen was het tijd voor de 
opening van de RSW met een 
echte Wild West jel.  

Strip van de dag 

Mop van de dag 
Een cowboy komt de saloon 
binnen, slaat enkele borrels 
achterover, maar als hij ver-
trekt, merkt hij dat zijn paard 
gestolen is. Woedend roept de 
cowboy: "Als ik niet snel mijn 
paard terug heb, zal hier het 
zelfde gebeuren als in 1980!" 
Het wordt ijzig stil in de sa-
loon. Dan vraagt iemand: "Wat 
is er in 1980 dan gebeurd?" 
"Toen ben ik te voet naar huis 
gegaan!"  
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Daarna mochten de Kieviten 
van Scouting Vlierden de RSW 
trofee inleveren en de vlag 
hijsen om de RSW officieel te 
openen. Na de opening was het 
tijd voor het avondspel. In dit 
spel moesten verschillende 
Wild West landen worden be-
zocht. Ieder land met zijn ei-
gen uitdagingen.  

De heren van groep 18 waren 
erg goed in het mijnen veld 
spel. Ze vonden bijna alle mij-
nen. Groep 5 was het onderling 
niet eens over de bovenkant en 
de meiden van groep 12 waren 
trots op puzzel nummer 4. Na 
het avondspel kon iedereen 
opwarmen bij het kampvuur en 
was het de hoogste tijd om in 
de warme slaapzak te kruipen. 
 
De overige nieuwtjes. 
Groep 8 en 17 hebben een uit-
gebreide handleiding bij voor 
het weekend. Hun tenten zijn 
precies volgens handleiding 
gebouwd en staan helemaal 
perfect. Groep 10 was het al-
ler laatste met aanmelden. Dit 
kwam omdat mascotte Baps op 
de WC zat. De dames van 
groep 25 hebben tentharingen 
met uitjes. Hamers zijn ook 
voor watjes, gewoon drukken 
die haringen. De dames van 
groep 12 hadden het al beren 
gezellig in hun lege tent. Maar 
hun haringen staan wel precies 
op 1 lijn. Tijdens de PL raad 
werden alle regels van de RSW 
nog eens uitgebreid doorgeno-
men door Hans. “ik kon echt 
niet eerder terugkomen want 
die man bleef maar praten” 
riep een PL daarna tegen zijn 
groep. De dames van 14 hebben 
erg gezellige sfeerverlichting 
in hun tent. Deze is gratis te 
bezichtigen. Het terrein van 
de heren van groep 16 wordt 
steeds gebruikt als looppad. 
Daarom gaan ze vanaf nu tol 
vragen. Bij voorkeur in natura. 
De heren van groep 20 hebben 
een beer geslacht voor hun 
thema aankleding.  

Horoscoop van de dag* 
De beste waar-
zegger van het 
Wilde Westen 
zat vannacht 
weer geheel (on)
vrijwillig voor 
ons heel diep in 
zijn glazen bol te 
kijken om zeer 
betrouwbare 
horoscopen voor 
ons te zien. Voor vandaag zag 
hij het volgende: 
 
Leeuw, Maagd, Weegschaal, 
Schorpioen. 
Een leugentje om bestwil moet 
af en toe kunnen, als het niet 
om al te grote liefde gaat. Laat 
ook het welzijn van degenen 
die van jou houdt, meespelen in 
je beslissing. Op tijd komen 
lijkt erg moeilijk te zijn. Je 
valt op de ene en op de andere 
en wordt er zelfs soms dol van. 
De dag is niet lang dus spreek 
niet met te veel kandidaten te 
gelijk af. Vermijd nog steeds 
de kleur blauw want jaloerse 
concurrentie met “blauwe bo-
nen” ligt altijd op de loer in 
het Wilde Westen. 
 
Berichtjes uit de keuken 
Ook de keuken heeft het koud. 
Of we nog iets warms krijgen 
dit weekend is daarom de 
vraag. Keuken wil vandaag bij 
het avondspel graag weer nep 
post zijn. Tip van Ellen: Met 
zijn 2en (of meer) in 1 slaapzak 
is absoluut niet de bedoeling. 
Maar alleen in 2 of 3 slaapza-
ken mag natuurlijk wel. 

* De redactie geeft geen 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. 

De heren van groep 23 hebben 
een bezem mee voor de den-
nenappels, maar die werkt niet. 
Bij groep 5 zijn de haringen 
echt niet krom, ze zijn gewoon 
schuin. De heren van groep 7 
hebben een  hamer met geam-
puteerde vleugels. Groep 19 is 
uren bezig geweest met den-
nenappels te verwijderen, dus 
die sliepen wel heerlijk zacht 
vanavond. Groep 9 krijgt het 
vannacht niet koud, die hebben 
gewoon hun eigen vuur mee. 
Groep 17 wil de OKO pas aan 
het eind van de week inleveren. 
De dames van groep 21 hebben 
de ballonnen al klaar voor een 
feestje. Deelname is gratis. De 
heren van groep 7 hebben een 
fietslamp i.p.v. zaklampen bij 
voor verlichting. De leiding van 
Stiphout heeft buiten geslapen 
vannacht, omdat ze hun tent 
vergeten zijn.  Groep 10 is op-
zoek naar zoveel mogelijk Wil-
lies, ben jij of ken jij een Wil-
lie, dan kan je dit melden bij 
ze. De dames van groep 1 willen 
graag dat iedereen naar ze 
kijkt. Het leven van de meiden 
van groep 25 is sarcasme.  

Puzzel van de dag 
1 x per dag vind je in onze krant een puzzel. Los ze op en maak 
kans op de kampkrantprijs! Vandaag een sommetje. Lever je oplos-
sing in bij de redactie, of doe hem in de kampkrantbrievenbus. 

Tips van de jury 
-Tijdens de Tocht beoordelen 
we de thema aankleding van 
jullie terrein, zorg er voor dat 
je op dat moment alle thema 
spulletjes ook goed zichtbaar 
in hebt gezet. 
-Eet jij ook zo graag van een 
schoon bord? Als de jury de 
patrouillekist controleert, en 
hij zit op slot, dan zijn er geen 
punten te verdienen. 


