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De RSW zit er al bijna op 
Dit is wat we gisteren hebben 
beleefd. Na de tocht was het 
al snel tijd om het eten klaar 
te gaan maken. Bij de heren 
van groep 4 verliep het koken 
niet helemaal volgens plan. Zo-
wel het recept als een deel van 
hun jerrycan overleefde hun 
kookkunsten niet. Ook de pan-
nen waren niet veilig. 
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Maar gelukkig beek een defec-
te pan ook prima te werken als 
bord.  Bij de andere ploegen 
ging het eten koken prima. Er 
kwamen vooral ook grote ber-
gen rijst aan de jury voorbij. 

Ook de soeplepels hadden veel 
plezier tijdens het koken. 

De dames van groep 9 en groep 
11 gingen tijdens het koken een 

Programma vandaag 
• Opstaan 
• Ontbijt 
• PL-raad 
• Opruimen 
• OKO presenteren 
• Spel 
• Prijsuitreiking! 

Het weer  
Vandaag 
wordt het 
een super dag 
om nog een 
laatste keer 
te knallen 
met een supervlog.  Het wordt 
18 graden en het blijft hope-
lijk droog zodat we alles net-
jes in kunnen pakken. 

slim soep samenwerkingsver-
band aan om tot de perfecte 
soep te kunnen komen. Dit om-
dat 1 pan te slap en 1 veel te 
sterk was. Samenwerken lever-
de in dit geval een prima soep-
je op. Na het koken was er 
vrije tijd waarop er aan de 
Overkoepelende opdracht ver-
der gewerkt kon worden. Ook 
was er tijd voor sport en spel. 
De dames van groep 9 waren 
een ware circus act aan het 
oefenen.  

Om 7 uur mocht de leiding bij 
de eigen groepen op bezoek. 
Alle keuken bouwsels werden 
door de eigen leiding goedkeu-
rend bekeken. Groep 3 zijn 
bijvoorbeeld echte knopen 
sterren. Zij hebben verschil-
lende eigen knopen ontwikkeld. 
Waaronder de driekhoeks-
knoop, de “doe maar wat” sjor-
ring en de piramide knoop. 

Tegen een kleine vergoeding 
zijn ze bereid deze geniale 
knopen (vooral die “doe maar 
wat” sjorring) ook aan andere 
geïnteresseerde groepen te 
leren. 

Strip van de dag 

Mop van de dag 
 
Jantje is een dagje naar de 
dierentuin en komt bij de oli-
fanten. Daar staat een man 
verschrikkelijk te snikken.  
“Wat is er meneer”  vraagt 
Jantje aan de man.  
 
“Er is een olifant overleden” 
en de man huilt verder.  
Was u de verzorger vraagt 
Jantje ? “Nee” zegt de man 
“ik moet dadelijk het graf 
gaan graven”.  



Overige berichtjes 
Groep 4 speelt graag met ko-
kosmelk. Ook boter aan de 
boom smeren is bij hun een 
echte RSW traditie. De leiding 
op post 5 van de tocht had last 
van “killler”mieren die zelfs in 
de ogen beten.  
Tot grote teleurstelling van de 
heren van groep 4 hebben de 
meiden van groep 6 een oogje 
op de heren van groep 5. Als 
troost willen de heren graag 
naar de stripclub van groep 5 
zodat ze misschien wat strips 
kunnen ruilen. De dames van 
groep 6 en 7 houden van de 
kampkrant. De heren van groep 
4 willen nog steeds heel erg 
graag weten wie “het” voor ze 
is onder de dames. Rectificatie 
van de dames van groep 9 zij 
zijn niet bevriend met de he-
ren van groep vier maar de he-
ren van groep 1. Groep 11 gaat 
vanochtend kaas doneren aan 
de dames van groep 7 in ruil 
voor een nieuwe lading lekkere 
tosti’s. Volgens de dames van 
groep 7 hebben de soeplepels 

Horoscoop van de dag* 
 
Onze super-
waarzegster  
heeft met haar 
digitale super-
bol weer ver-
binding gelegd 
met de sterren 
achter de digi-
tale wolken 
 
 

Boogschutter,Steenbok, 
Waterman,Vissen 
Vandaag is je  laaste kans om 
een superscore neer te zetten. 
Wacht niet te lang want de 
tijd om toe te slaan is nog su-
per kort. Ben dus niet te kies-
keurig in je kandidaten selec-
tie. Je superliefde is dichter-
bij dan je denkt. Blijf nog 
steeds op de boomtakken let-
ten. Want wie weet komt de 
ware wel van boven naar bene-
den “zeilen” 

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 een rebus. Kunnen jullie 
hem oplossen? Lever je oplossing in (met groepsnummer!) bij de 
redactie, of doe hem in de kampkrantbrievenbus. 

* 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 soep toch echt niet met een 
vork gegeten. Ook vraagt 
groep 7 zich af wie toch Je-
roen is van het subkamp (en 
hoe oud die dan is…) Rick van 
het subkamp heeft per ongeluk 
zijn leeftijd verraden. Groep 
11 vraagt zich af of er iemand 
nog geïnteresseerd is in lekke-
re rijst, groente of vlees. Zij 
hebben nog genoeg dus geïnte-
resseerden kunnen zich mel-
den. Groep 6 had de perfecte 
heksensoep gemaakt (zijden ze 
zelf). Volgens groep 5 zijn zij 
de aller beste koks. Of de jury 
daar ook zo over denkt is maar 
de vraag….De dames van groep 
5 en 10 hadden te weinig mes-
sen mee op RSW. Daarom 
moesten ze deze delen. Af en 
toe vloog er dus een mes door 
de lucht om van de ene naar de 
andere groep te komen. Waar 
komt de lekkerste cruesli 
vandaan? Van de soeplepels!. 
Groep 4 laat te veel boeren 
(volgens anonieme melding van 
groep 5). Groep 5 wil graag op 
de voorpagina. (net niet gelukt) 
Groep 7 wilde graag met foto 
in de krant. Bij deze.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichtjes uit de keuken: 
Alle leiding zong braaf een 
liedje voor het avond eten. 
Het leiding avond menu was 
gesandwitchte chicken spies-
jes en vooral veel koude scho-
tel. Groep 11 heeft het RSW 
record “boterhammen eten” 
met 46 boterhammen per 
maaltijd ruim verbroken vol-
gens de keuken. “Waar laten ze 
het” vraagt de fourageur zich 
vertwijfeld af… 

Na het leiding bezoek volgde 
het avondspel. Daarbij moes-
ten verschillende challenges 
worden afgerond waaronder 
zaklopen, touwtje branden, 
hindernis parcour, touw trek-
ken etc. Groep 9 verloor net 
met touwtje trekken. 
 
 
 
 
 
 
 
Ook het vuurtje stoken was 
een groot succes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de spelen was er tijd om bij 
te komen bij het kampvuur. Na 
nog enkele gezellige kampvuur 
liedjes van groep 5 en een to-
neelstukje van de supbkamp-
staf kon iedereen zijn EIGEN 
slaapzak op gaan zoeken. 


