
VAARDIGHEDEN SCOUTS

Van deelnemers wordt minimaal verwacht dat zij op het niveau van vervolgactiviteiten
kunnen presteren. Dat betekent onder meer:

• de eigen tent opzetten;
• een keuken pionieren;
• warme maaltijden bereiden;
• kampeerervaring hebben;
• ervaren zijn met verschillende kaarten kompastechnieken;
• een creatieve geest hebben;
• over enig improvisatietalent beschikken.

Het belangrijkste is wel dat ploegleden goed met elkaar kunnen samenwerken.
Op zich klinkt bovenstaande vrij logisch, maar elk jaar weer blijken enkele ploegen onervaren naar
de RSW te komen. Voor hen is het RSW programma dan extra zwaar en dat vermindert misschien
het plezier tijdens de wedstrijden.

Ieder jaar is de staat van vele kampeermaterialen die worden meegenomen ondermaats.
Bijvoorbeeld gasstellen zonder koppen, overjarige gasslangen, incomplete tenten en slecht pioniertouw.
Bij de infomarkt voor de RSW zal hieraan aandacht besteed worden. Hierbij alvast het verzoek vanuit
de RSW organisatie dit aspect indringend onder de aandacht te brengen.

Tijdens de RSW wordt van de deelnemers verwacht dat ze zich inleven in het thema.
Het thema is tenslotte méér dan alleen kijken naar allerlei idioot aangeklede stafleden.
De deelnemers moeten zelf ook actief met het thema aan de slag. De deelnemers moeten themakleding
en materiaal meenemen voor de aankleding van hun kampterrein. Uiteraard is het thema van de RSW
gebaseerd op het thema van de LSW. Meer informatie hierover volgt in het deelnemersboekje.

Hoe haalt een ploeg goede resultaten bij de scoutingwedstrijden? 
Alleen goed kunnen pionieren en kunnen koken is niet genoeg. Nee, de echte goede en leuke ploegen 
hebben veel belangrijke aspecten aan boord.

• Zij hebben een positieve instelling,
• kunnen samenwerken,
• zijn sfeermakers,
• verdelen taken goed,
• kunnen lekker eten koken,
• zijn creatief,
• kunnen improviseren,
• zijn inventief,
• beheersen scoutingtechnieken,
• zijn sportief,
• nemen initiatief,
• gaan tot het uiterste, maar niet ten koste van anderen en alles,
• nemen verantwoordelijkheid.

Aandacht schenken aan deze aspecten draagt bij aan een goede sfeer en enthousiasme.
Beide zijn noodzakelijk voor de wekelijkse opkomsten en de scoutingwedstrijden en dragen bij tot een
stevig fundament onder je speltak en scoutinggroep.
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