
  
 

Regionale Scouting Wedstrijden Helmond, 22 - 24 april 2022  
  

Het jaar is bijna ten einde en dat betekent dus dat het weer tijd is om ons te gaan voorbereiden op 

de jaarlijkse RSW. 

 

RSW is een wedstrijd waaraan scouts uit de hele regio meedoen. Tijdens dit weekend  worden de 

normale scouts activiteiten gedaan zoals op een zomerkamp. Er is één verschil en dat is dat de 

eigen staf niet mee kan helpen met tent opzetten, keuken bouwen, koken…   Dit moeten de 

patrouilles helemaal zelf doen. Er is voldoende staf aanwezig om in te grijpen als het uit de hand 

loopt en er is een jury die alles ziet.   

De 2 beste patrouilles van de RSW mogen door naar de LSW (Landelijke Scouts Wedstrijden). 

 

Het thema van RSW is op dit moment nog niet bekend. 
Meer informatie over het thema en over de RSW en de LSW zal binnenkort te vinden zijn op 
www.lsw.scouting.nl . 
 
De volgende punten komen aan bod:  

o Veiligheid en hygiëne leveren veel punten op. Let erop dat je je handen wast voor het 

koken. Knutselspullen horen niet in de patrouille kist. De kist is schoon, ook van binnen. 

Laat nooit materiaal slingeren en help allemaal mee om het terrein zuiver te houden.  

o Opbouwen van een tent is niet gemakkelijk als je het in je eentje moet doen. Hier is 

samenwerking en overleg belangrijk. Hoe haal je die laatste pluspuntjes binnen.  

o Tocht technieken is een vast terugkomend programma op de RSW. Strippentocht, vector 

route, kaart en kompas, oleaat, breuken route …       Gaan we samen oefenen.  

o Pionieren van een keuken. Ook hier kun je met de juiste samenwerking en het kennen van  

de technieken gemakkelijk goed scoren. Er moet een volledige keuken worden gemaakt 

met keukenzeil en kookgerei. Wat hier natuurlijk ook meespeelt is de veiligheid van je 

keuken. 

o Het koken van een maaltijd. Het menu is zo samengesteld dat het gemakkelijk te bereiden 

is. Als je dit lukt dan levert dat natuurlijk niet alleen punten maar ook een lekkere maaltijd 

op. 

o Je kleed je kampeerplek aan in de stijl van het thema en dat is een goede manier om 

indruk te maken op de jury. Deze punten verdien je door veel voorbereiding en die heb je 

dus al in je pocket als je op RSW gaat. 

o De avondspellen zijn niet alleen leuk maar leveren ook veel punten op. Mits je natuurlijk 

als team er het beste uit haalt en gaat voor de winst. Goed na denken voor je begint over 

hoe je de meeste punten kunt verdienen helpt.  

 

Deelnemers van een wedstrijd team:   

o Hebben een positieve instelling, zijn enthousiast, hebben zin in het deelnemen.  

o Kunnen samenwerken en taken verdelen, tonen initiatief en nemen verantwoordelijkheid. 

o Hebben tijd besteed aan de voorbereiding.  

o Zijn creatief, kunnen improviseren en zijn inventief.  

o Zijn sportief / fysiek sterk, gaan tot het uiterste, maar niet ten koste van anderen.  

o Zijn het gehele RSW weekend aanwezig.   
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Net als de organisatie vinden wij het belangrijk dat de scouts die meedoen zich actief inzetten om 

een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.  Om hun kansen te vergroten gaan we de 

deelnemers zo goed mogelijk trainen en helpen bij de voorbereiding.    

Dit doen we op vier vrijdagavonden in de maanden voorafgaand aan RSW. We starten dan een 

half uurtje eerder want die extra tijd hebben we nodig. De scouts die niet mee oefenen krijgen op 

die avonden een ander gelijkwaardig programma. Daarnaast oefenen we alle punten nog één keer 

vlak voor de RSW tijdens een oefendag.   

  

Wij verwachten dat de scouts die deelnemen aan de RSW bij de voorbereidingen aanwezig zijn,  

want voorbereiden doe je samen met jouw teamgenoten.   

  

 

Wil je de uitdaging aangaan,  meld je dan aan vóór 29 januari 

2022.  

  

  

Deelname aan de RSW kost €15,-. S.V.P. overmaken voor 1 maart 2022   op 

rekening  NL78ABNA 0474513262 o.v.v. naam scout en “RSW 2022”  

Aanmelden is deelnemen; je kunt je teamgenoten 

niet zomaar in de steek laten. Is het team te klein, 

dan kunnen ze niet meer deelnemen aan de 

wedstrijd. Vragen?  Praat eens met een deelnemer 

van vorig jaar of met de leiding. Of stuur je vraag 

naar  scouts@scoutingpaulus.com   

  

  

 

 

 

  

Met vriendelijke groet,   

  

De Scoutsleiding  

  


