
Het weer  
Vanavond is het 
leker weer om 
een vlog te ma-
ken. Het wordt 
9 graden en het blijft droog 
Wel is er kans op flinke 
wind. Zet dus je tent goed 
vast. Berg ook je vlog attri-
buten goed op. 
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Welkom op de RSW 
De kranten- 
redactie van 
Vlogmania en 
het organisatie- 
team van de 
RSW heten jul-
lie alvast van 
harte welkom op 
deze RSW edi-
tie 2022 met als 
thema “De we-

reld rond in 2022 kleuren”.  
Welke vloggers gaat het 
lukken om dit weekend alle 
challanges succesvol af te 
ronden en ook de concur-
rentie te slim af te zijn? 
Dus wie gaat er met de gro-
te prijs aan de haal? En wie 
wint er de Petro Leijsten 
Fair play trofee? Wij gaan 
als kampkrantredactie ons 
best doen om alle gebeurte-
nissen zo (on) waarheidsge-
trouw mogelijk vast te leg-
gen. Naast de vaste rubrie-
ken 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 voor nodig!  
Als je dus feiten (on)
waarheden, roddels of an-
dere nieuwtjes hebt, aarzel 
dan niet en geef ze aan de 
redactie door. Alle nieuws is 
welkom. Ook als je alleen 
die knappe jongen/meid bij 
de buren de groeten wilt 
doen, wij horen het graag!  
Ook dit jaar hebben we 
weer een speciale brieven-
bus waar je alle berichtjes 
ook anoniem kan afgeven. 
Alle nieuwtjes en berichten 
zullen uiterst (on)vertrou-
welijk worden behandeld.* 
*Rapportage gebeurt daarom geheel op eigen risico 

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

Mop van de dag 
Erik komt vol trots op 
school en vertelt aan zijn 
vrienden dat zijn hond kan 
liegen. Wat een onzin, roe-
pen zijn vrienden in koor. 
Echt waar! Als ik hem vraag: 
Wat doet de poes? Ant-
woordt hij: woef woef!  
Dus hij kan echt liegen." 

Winnaars 2019 
Na het jaar er voor al knap 
2e te zijn geworden was het 
de “Wanted Scouts” ploeg 
van Scouting Lieshout-
Mariahout gelukt om de 
RSW van 2019 op hun naam 
te schrijven. Tijdens een 
zeer spannende race wist 
deze ploeg de concurrentie 
net achter zich te laten. 
Met deze prestatie verze-
kerden zij zich van een plek 
op de LSW. Hun collega’s de 
Cowbears en de Dassen  van 
Scouting Titus Brandsma 
Someren-eind mochten hen 
net als het jaar ervoor op 
de LSW vergezellen omdat 
zij respectievelijk 2e en 3e 
waren geworden. Ook dit 
jaar zijn er weer 3 plekken 
te verdienen voor de LSW! 
Gaat het Scouting Lieshout-
Mariahout ook dit jaar op-
nieuw lukken om de RSW op 
hun naam te schrijven? Of 
zal het de andere groepen 
lukken om ze van hun troon 
te stoten? Via deze krant 
houden wij jullie op de hoog-
te van deze ongetwijfeld 
super spannende race.  

Strip van de dag 



Een ‘warm’ welkom! 
Beste jongens en 
meiden, Sjonge, 
jonge, eindelijk, 
eindelijk mogen 
we weer! Na 2 
jaar verplicht in 
een diepe coma-
teuze slaap te 
hebben moeten 
verkeren ontwaken we lang-
zaam op de Zandbergen in 
Stiphout. Op een terrein dat 
weer langzaam teruggenomen 
was door de natuur. Terrein-
tjes zijn begroeid, bomen zijn 
gekapt of hebben het natuur-
geweld niet overleefd en han-
gen op apegapen in een ont-
spannen toestand ergens in het 
terrein.  Niettemin wil ik jullie 
namens de organisatie van har-
te welkom heten op deze RSW! 
RSW 2022 is de 20ste jaar-
gang sinds dat er in 2000 de 
districten omgevormd werden 
naar regio’s.   
 
RSW 2022 heeft als thema 
“De wereld rond in tig kleuren” 
Hier zouden jullie je fantasie 
weer flink op kwijt moeten 
kunnen toch ? Laat dit zien in 
jullie themaaankleding  en an-
dere activiteiten, da’s altijd 
goed voor de punten. Over pun-
ten gesproken…. De juryleden 
zijn weer herkenbaar aan hun 
paarse das als ze in functie 
zijn.  Maar… punten halen is 
leuk, nog belangrijker is dat je 
het leuk hebt. Dus is er iets of 
heb je gewoon een vraag, vraag 
het aan de subkampstaf, dat is 
jullie leiding voor dit weekend. 
Zij zijn er het hele weekend en 
ze zijn te herkennen aan hun 
rood/zwarte das.  Dit jaar 
hebben we 3 plaatsen  kunnen 
bemachtigen op de LSW 
(Landelijke Scouting Wedstrij-
den) in Baarn. Deze worden 
traditie getrouw gehouden tij-
dens het pinksterweekend.  
Ik zou zeggen ”Doe je best, 
maar sportiviteit, dus eerlijk 
en gezellig in een leuke sfeer 
met elkaar omgaan vinden we 
ook erg belangrijk. Hier is dan 
ook de “Petro Leijsten Fair 
Play Trofee” mee te winnen. 
Een graag geziene prijs in elke 
blokhut! “ Veel succes en ple-
zier namens de organisatie!  
 
Hans Proenings  
Voorzitter RSW Regio Helmond 

* 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. 

Horoscoop van de dag* 
Voor onze altijd 
uiterst betrouw-
bare RSW horo-
scopen hebben we 
dit jaar een digi-
tale superwaar-
zegster gevonden 
die haar informa-
tie rechtstreeks 
uit het digitale 
universum haalt. 
Voor vandaag ver-

tellen de sterren achter de 
digitale wolken haar het vol-
gende: 
 
Maagd,Stier,Tweeling,Kreeft 
Vanavond heeft alles om een 
superavond voor je te worden. 
Als je een ware vlog(s)ter 
leert kennen, is de kans groot 
dat jullie deze RSW een koppel 
worden. Vlieg echter niet te 
hard van stapel. Er is ondanks 
het kleine aantal teams toch 
keuze genoeg. Dus volgers ver-
zamelen kan het hele weekend.  
Probeer dus nog niet te veel 
indruk op je supervlogger of 
vlogsters te maken. Stuur dus 
niet te veel likes tegelijk.  Gele 
voorwerpen brengen vanavond 
ongeluk. Blijf daar dus als het-
kan zo veel mogelijk bij weg. 
Groene voorwerpen brengen 
gelukkig wel geluk. Dus die kun 
je wel veilig voor je vlog avon-
turen gebruiken. 

Tenttips 
Zo …je hebt een plekje aange-
wezen gekregen en nu snel de 
tent opzetten. Niet doen! Het 
is veel slimmer om eerst even 
goed na te denken. Bekijk rus-
tig wat de mogelijkheden van 
je kampeerplekje zijn. Met de 
volgende tips moet het zeker 
lukken: 
 
Tip 1: Zet de tent op een open 
en vlak stuk terrein. Dit voor-
komt slaapproblemen en de 
tent is gemakkelijker af te 
spannen. 
 

Tip 2: Verwijder steentjes, 
takken, etc, van de plaats waar 
het grondzeil komt te liggen. 
 

Tip 3: Bij het uitpakken van de 
tent zorg je ervoor dat je de 
boel bij elkaar houdt. 
 

Tip 4: Zorg ervoor dat de rit-
sen gesloten zijn bij het op-
zetten van de tent. 
 

Tip 5: Om de jury te impone-
ren zet je alle haringen exact 
op één lijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips van de Jury 
-Heb je het deelnemersboekje 
gelezen? Daar staan een paar 
nuttig tips in! 
-Vergeet niet om op tijd aan 
de Over Koepelende Opdracht 
te beginnen. 
-De kook / fourage kist is niet 
geschikt om daar ook knutsel-
materialen in te bewaren. 

Puzzel van de dag 
1 x per dag vind je in onze krant een puzzel. Los ze op en maak 
kans op de kampkrant hoofdprijs! Vandaag enkele Scoutingknopen. 
Hoe heten ze en waar worden ze voor gebruikt (beschrijven!). 
Weet jij het antwoord? Schrijf het snel op een vel en lever het in 
bij de redactie of in de brievenbus. 
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