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1.

Welkom!

Je wilt deelnemen aan de RSW? Supergaaf! De RSW vindt plaats tijdens het weekend van 17 t/m 19
mei 2019 op en rond stichting scouting buitencentrum Beundersveld te Beckum. Het Co-team is
samen met alle medewerkers al druk bezig om een RSW te organiseren die jullie niet snel zullen
vergeten. Scouting buitencentrum Beundersveld verandert voor 3 dagen in de ‘place to be’ voor
scouts. Samen met alle ploegen uit de regio zullen jullie spannende avonturen beleven en strijden
om het wisselschild van de regionale scoutingwedstrijden Twenteland.

In dit deelnemersboekje vind je alle informatie om goed aan dit avontuur te beginnen, daarom:
-

Lees dit boekje met je hele ploeg goed door, en maak voor iedereen een kopie;
Laat dit boekje ook aan je ouders en leiding lezen.

Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, dan kun je mailen naar
rswtwenteland@gmail.com.

Veel succes en plezier met de voorbereidingen van de RSW. Tot ziens in Beckum!

2.

Aankomst en Vertrek

De RSW wordt gehouden van vrijdag 17 mei, 18.30 uur tot en met zondag 19 mei, 14.00 uur op het
terrein “Beundersveld” in Beckum. De deelnemers moeten vrijdags voor 19.00 uur op het terrein zijn.
Meld je (en je patrouille) na aankomst bij de tafel naast de schuur voor definitieve aanmelding.

Aankomst
Er is geen tijd en ruimte om te parkeren op het parkeerterrein van Beundersveld. Zorg er daarom
voor dat alle bagage op een aanhanger wordt vervoerd (dus niet in een auto). Deze aanhanger moet
een stuk over het terrein worden geduwd. Een aanhanger met neuswiel rijdt het beste op de
zandpaden. De aanhangwagen blijft op het (bewaakte) terrein achter, echter wel op eigen risico.
Auto’s zijn niet toegestaan op het terrein. Deze kunnen worden geparkeerd aan de weg.

Bagage brengen
De bagage kan natuurlijk meegenomen worden als je vrijdag aankomt. Er is ook een mogelijkheid op
donderdagavond, van 20:00 uur tot 21:00 uur is er staf aanwezig. Tot vrijdag 16:00 uur mogen er nog
auto’s op het terrein.

Vertrek
Na de sluiting gaan de chauffeurs mee naar de subkampen waar hun aanhangwagen gereed wordt
gemaakt voor vertrek. Zij zorgen ervoor dat de aanhanger bij de uitgang van het terrein alleen nog
maar hoeft te worden aangekoppeld. Als ze klaar zijn met inpakken en hun terreintje weer schoon
hebben achtergelaten melden de deelnemers zich af bij de subkampstaf.

3.

Routebeschrijving

Vanaf de A35, neem Afslag 27; Industrieterrein Twentekanaal richting Haaksbergen
Op de rotonde (Beckum) de eerste afslag rechts naar Wolfkaterweg
Rechtsaf bij Torendijk
Voor de bosrand rechtsaf (bij nummer 21)

Coördinaten terrein:
N52º 13′ 172′′
O 6º 43′ 690′′

Plattegrond:

4.

Programma

Het programma van de RSW is vol maar heel erg afwisselend. Om je een klein beetje te laten zien
wat er gaat gebeuren kun je hier een globaal programma zien.

Vrijdagavond:
•
•
•

•

Aankomst
Opening RSW
Kampopbouw
Theater

Zaterdag:
•
•
•
•

•

Ontbijt
Hike
Koken en eten
Zaterdagavondactiviteit
Theater

Zondag:
•
•

•
•

Ontbijt
Zondagochtendactiviteit
Afbreken
Sluiting RSW

Lukt het je om tussendoor ook nog even tijd vrij te maken, dan kun je die besteden aan de rode
draadopdracht. Hiermee kun je uiteraard ook punten verdienen.

Rode draadopdracht
De rode draadopdracht is een opdracht waar je de hele RSW de tijd voor hebt. In deze opdracht kan
je de creativiteit van de hele ploeg kwijt. Nieuwsgierig wat de opdracht is? Dat hoor je tijdens de
RSW. Mochten hiervoor nog attributen nodig zijn, wordt dit tijdig gemeld via de website.

5.

Bagage

Denk bij het inpakken van je persoonlijke en ploegbagage vooral aan het volgende:

•
•
•
•
•
•
•

Pak alle bagage zo compact mogelijk in;
Neem niet teveel bagage mee, de RSW duurt maar 2½ dagen;
Neem geen wegwerpartikelen mee;
Pak je persoonlijke bagage niet in vuilniszakken;
Voorzie al je persoonlijke- en ploegbagage van je naam, groepsnaam en plaatsnaam;
Vervoer alle bagage met een aanhangwagen;
Alle spullen die jullie meebrengen, moeten ook weer mee naar huis. Dit geldt ook voor
themamateriaal en afval!

Bagagelijst per ploeg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tent (met tentstokken, haringen, grondzeil etc.)

Pionieermaterialen voor de keuken
Keukenzeil (met stokken, scheerlijnen, haringen etc.)

Tafelblad
Keukenkist met pannen, bestek, keukenmaterialen. ed.
Gasstel, gasfles. Deze worden aangesloten door de subkampleiding.
Tang om gasslang (niet ouder dan 5 jaar!) vast te draaien
Schoonmaakmiddelen (biologisch afbreekbaar)
Pio-schop
Kaart en kompasmaterialen
Materialen voor de rode draad opdracht
Themakleding en materialen
Boodschappen voor themamaaltijd op zaterdagavond, ontbijt/lunch op zaterdag & zondag

Bagagelijst per deelnemer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniform
Kleding en ondergoed voor 3 dagen. Denk aan warme kleding voor ’s nachts. Let goed op wat
voor weer het wordt!!
Slaapzak, matje o.i.d. (Denk erom, het kan koud zijn ’s nachts!)
Goede schoenen voor de hike
Regenkleding voor de hike
Toiletartikelen, handdoek, washand
Theedoek
Bord, mok en bestek.
Eventueel medicijnen. (deze kunnen afgegeven worden bij de EHBO)
Zaklamp

6.

Thema

Wild Wild West!
Er heerst goudkoorts in Beckum. Bij het aanpassen van van de Hagmolenbeek en de Buitenbeek zijn
er namelijk kleine hoeveelheden goudstof gevonden. Vanuit heel Twente trekken ambitieuze en
avontuurlijke jongeren richting Beundersveld. Wat begon als een enkel tentje is ondertussen een
klein kampement geworden.
De opdracht vanuit WILD naar de scouts toe is dan ook om, in het weekend van 17 t/m 19 mei, te
infiltreren bij de cowboys, indianen en industrialisten van de professor om het hele gebeuren op ’t
Beundersveld op te helderen.
Lukt het om John West van WILD om toegang te krijgen tot Beudersveld? Slaagt Prof. N. Ostalgie om
terug te keren naar de industriele revolutie? Ligt er daadwerkelijk goud in Beckum?
Lees het complete themaverhaal nu op onze website!
Thema in je ploeg:

Natuurlijk laat je het RSW-thema ook duidelijk zien in je ploeg. Dat wordt namelijk ook beoordeeld.
De twee belangrijkste dingen hierbij zijn de aankleding van je keuken en tent en de themakleding. De
themakleding mag je het hele weekend dragen, behalve tijdens de opening, de hike en de sluiting.

Subkampen:
Bij de RSW werken we met 3 subkampen. Wanneer blijkt dat er nog ruimte is voor een 4de subkamp,
zal deze nog worden gerealiseerd. De huidige subkampen hebben allen een eigen thema.
•
•
•

Subkamp 1: Indianen
Subkamp 2: cowboys
Subkamp 3: Industrialisten

7.

Jurering:

Tijdens de regionale scoutingwedstrijden worden alle aspecten van Scouting meegenomen in de
beoordeling. Niet alleen het kamperen maar ook creativiteit, samenwerking en inzet tellen mee.
Door alle factoren te beoordelen kan er aan het einde van het weekend worden bepaald welke
patrouille de beste scouts van Twenteland zijn.
De RSW is opgedeeld in tien hoofdstukken. We zullen deze tien hoofdstukken onder de loep nemen
en benadrukken waar de jury op let in haar beoordeling.
In het algemeen is het belangrijk te weten dat er bij een aantal onderdelen met name gekeken wordt
hoe het praktisch bruikbaar is.
Kijk op onze website voor een uitgebreide uitleg over de puntenverdeling.

8.

Eten en Drinken

Je bent als deelnemende ploeg zelfverantwoordelijk voor het eten. Denk daarom aan ontbijt voor 2
dagen en je themamaaltijd. Tijdens de hike wordt er voor een lunch gezorgd door de organisatie.
Tijdens de RSW is er altijd ranja en/of water ter beschikking.

Themamaaltijd
De maaltijd van zaterdagavond is een themamaaltijd. Wat je gaat eten, mag je zelf bedenken maar
het moet natuurlijk wel origineel zijn en bij het thema passen. De ingrediënten hiervoor moet je zelf
meebrengen.
Als je vers vlees wil gebruiken voor jullie themamaaltijd, dan gelden er de volgende regels:

•
•

•

Het vlees kan je het beste thuis invriezen of alvast bereiden en vervolgens invriezen of
terugkoelen naar koelkasttemperatuur.
Zorg ervoor dat je het vlees goed verpakt is tussen koelelementen (deze koelelementen
hebben natuurlijk al een paar nachten in de vriezer gelegen).
Het is niet toegestaan om rauwe kip of vis mee te nemen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om het verse vlees te vervangen door bijvoorbeeld kaas, noten, eieren,
tonijn uit blik of gedroogd vlees, zoals salami.
Bedenk wel dat bij warm weer voedsel snel kan bederven. Houd daar rekening mee.

9.

Kampregels

Tijdens de RSW gelden de volgende kampregels:

Algemeen:
•

•
•
•

•
•
•

Heb respect voor anderen en hun eigendommen;
Mobiele telefoons, radio's en geluidsapparatuur zijn NIET toegestaan. Neem deze dus ook
niet mee;
Zorg goed voor de natuur. Hak niet in levend hout en wees bij het pionieren voorzichtig met
de bomen;
Het is ten strengste verboden om op een onveilige wijze met vuur of vuurbronnen om te
gaan, dusdanig dat dit (mogelijk) een brand tot gevolg kan hebben.
Wees voorzichtig met messen. Gebruik ze alleen waarvoor ze bedoeld zijn. Het is niet
toegestaan om kapmessen en dergelijke mee te nemen;
Drugs, roken en het in bezit hebben of drinken van alcohol/energy drank is niet toegestaan;
Ga niet van het terrein Beunderveld af zonder toestemming van de subkampstaf of Co-team.

Overtreding van deze regels kan tot diskwalificatie van de ploeg leiden. Bij ernstige overtredingen
zullen de betreffende deelnemers van het terrein verwijderd worden.

Afval:
Stichting scouting buitencentrum Beundersveld is een prachtig kampterrein. Natuurlijk moet dit mooi
en schoon blijven. Zorg er dan ook voor dat het rond je eigen tenten altijd schoon en opgeruimd is.
Neem een eigen afvalemmer mee om alles gemakkelijk weg te kunnen gooien.

Alle afval moet aan het einde van de RSW mee naar huis worden genomen!
De volgende zaken moeten apart worden ingezameld:
- Glas
- Batterijen
- Papier
- Overige

10. Overige
Subkampstaf
Tijdens de RSW zijn alle deelnemende ploegen ingedeeld in subkampen. Elk subkamp heeft zijn eigen
subkampstaf. Bij hen kun je overal voor terecht. De subkampstaf heeft absoluut niets te maken met
de jurering.
Gevonden voorwerpen
Tijdens de RSW kun je alle gevonden voorwerpen afgeven bij de EHBO-post. Ook als je iets kwijt
bent, kun je hiervoor terecht. Zorg ervoor dat al je eigendommen gemerkt zijn met je naam,
groepsnaam en plaatsnaam.

Swoppen
Zoals gebruikelijk is binnen Scouting is swoppen van badges tussen kinderen onderling toegestaan.
Wat dus niet mag is swoppen tussen medewerkers en kinderen.

Insigne
Er liggen exclusieve insignes klaar om door jullie meegenomen te worden. Deze insigne is speciaal
voor de RSW ontworpen en is hét bewijs dat jij erbij was. Bij afmelding aan het einde van de RSW
krijg je de insigne.

Hike informatie:
Tijdens de RSW, zal er op de zaterdag een hike georganiseerd zijn. Met ieder jaar weer een nieuwe
route ! Wat wordt er tijdens de hike zoal van scouts verwacht. Kunnen werken met een kompas.
Vanaf iedere post wordt de vertrek richting met een kompasrichting opgegeven. Dit kan een globale
richting (Noord, Noord-Oost, Oost-Noord-Oost zijn, of een exact geschoten, windrichting in graden
Oost om, dan wel West om, dan wel onderdeel zijn van de route-techniek.
Om de route technieken goed toe te kunnen passen, is het handig dat je afstand kan inschatten.
Over het algemeen zijn aanwijzingen van kruising naar kruising. In andere gevallen is er een afstand
of schaal verdeling tot het volgende punt meegegeven. (bocht, afslag, ) Als er geen afstanden gemeld
worden, zijn de aanwijzingen altijd per kruising.
Gebruikte tocht technieken:
Kaart-Coördinaat, Strippenkaart, bolletje pijltje, oleaat, vliegroute, ....
klok-route
12 uur (recht vooruit) 9 uur (links afslaan) 15:00 (rechtsaf)
350m 210oOom kunnen herkennen als 350 meter 210 o Oost om ( Zuid-Zuid-Oost )
Route:
De Hike is opgedeeld in meerdere routes, van post tot post.
Op de post krijg je een route (woord), waarmee een stukje route op de kaart gevonden kan worden
waarop een start en eind aangegeven staan.
Moeilijk/makkelijk:
Iedere groep heeft bij iedere post de keuze om de tocht te vervolgen met ene makkelijke of
moeilijke route.
Moeilijk: kan inhouden dat je verkeerd loopt, en daardoor minder posten en dus minder
punten verzameld.
De mogelijkheid bestaat dat voor een moeilijke route een thema item is opgenomen.
zie bijvoorbeeld het geheim-schrift in de voorbeelden van afgelopen jaren.
Interessante tocht-technieken info is ook te vinden op
http://nl.scoutwiki.org/Categorie:Hiketechnieken
Punten verdienen
Waarmee zijn tijdens de hike de punten te verdienen,
- correct gelopen route
- gekozen route voor vervolg, (makkelijk / moeilijk)
- post opdrachten
Hoe meer posten je bereikt, hoe meer punten je kunt verdienen.
Eventueel met speciale opdrachten voor onderweg. Totale punten voor de Hike, zijn ongeveer 20%
van de totale punten verdeling tijdens het RSW weekend.

