
Infoboekje leiding - RSW 2019   

1/6 
 

 
RSW REGIO DE BARONIE 2019 

 

Motorbende - 

Baronie Bikerz Asosjeezen 
 

Informatie voor de leiding 
 

 
 

 
Beste scoutsleiding, 
 
Dit wordt alweer de zoveelste RSW (Regionale Scouts Wedstrijden) van scouting Regio De 
Baronie. We hopen dat jullie er allemaal weer zin in hebben om er samen weer een leuke 
RSW voor de scouts en natuurlijk ook voor jullie zelf van te maken.  
 
In dit boekje vinden jullie informatie over de algemene afspraken, tijdlijn van het weekend en 
puntenverdeling voor de scouts. De RSW valt of staat met de inzet van jullie allemaal! 
 
Laatste nieuws en aanvullende info op RSW-site:  

www.scoutingregiodebaronie.nl/rsw2019 
 
 
WAAR / WANNEER / WIE 
 
De RSW wordt gehouden op defensie terrein de 5 Eiken aan de Broodbaan in Rijen. De 
RSW begint op vrijdag 5 april om 18:30 en duurt tot en met zondag 14:00.  
 
De RSW is georganiseerd door het Scouts Activiteiten Team van de regio. Voor vragen of 
opmerkingen kun je bij hen terecht. 
 
Contactpersonen en taakverdeling 

• Algemene coördinatie: Leon, Mandy  

• Financiën: Leon  

• Beoordelingen: Hans  

• Calamiteitenplan: Hans, Maikel  

• Infra: John  

• Licht en geluid: Koen  

• Keuken: Anne, Jaap 

• Sub-kamp: Lorenzo, Laura 

• Thema + Rode draad: Elcke 

• Vrijdagavond programma Maikel, Jack 

• Tocht: Remco  

• Zaterdagavond programma: Fons 

• Zondagmorgen programma: Bram  
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ALGEMENE REGELS EN AFSPRAKEN 
 
Verantwoordelijkheid: De eigen leiding van de scouts blijft eindverantwoordelijk voor de 
kinderen van hun groep, voor zichzelf en hun eigen materiaal. Dit geldt dus ook ’s avonds en 
’s nachts. De Regio is verantwoordelijk voor het regiomateriaal en het RSW-terrein. Het 
RSW-team zorgt tijdens de RSW voor goede inlichting van de leiding van de groepen bij 
problemen met kinderen.  
 
Subkamp: De subkampstaf is eerste aanspreekpunt van de kinderen bij problemen. Hulp 
aan de kinderen wordt geboden door de subkampstaf die altijd aanwezig is op het 
subkampterrein. Leiding kijkt bij naar bed gaan of de eigen kinderen in hun eigen tent liggen. 
Leiding wordt geroepen bij eventuele problemen. Zorg dat er een tentlabel met daarop de 
naam van je scoutinggroep aan je tent hangt, zodat je ’s nachts te vinden bent in geval dat 
het nodig is. 
 
Eerder naar huis: Mochten kinderen eerder naar huis moeten, meld dit dan bij de 
subkampstaf en aan het RSW-Team (Leon of Mandy). Als door ziekte een kind naar huis 
gaat, ook melden bij de subkampstaf en RSW-team. Dan weten we dat de ouders onderweg 
zijn en weet de subkampstaf en het RSW-team wie er wel en niet op het terrein aanwezig is. 
 
Badges, poorten en bezoekers: De poorten van het terrein zijn het hele weekend gesloten, 
daarom krijgt iedereen een badge met zijn/haar naam erop. Draag deze badge. Bezoekers 
krijgen een speciale bezoekers badge. 
Bezoekers vooraf aanmelden bij Leon of Mandy; ze worden ontvangen aan de hoofdpoort en 
mogen niet zonder begeleiding over het terrein lopen. Het is niet de bedoeling dat er mensen 
die niet gerelateerd zijn aan scouting op bezoek komen. Een voorzitter van je groep is 
bijvoorbeeld altijd welkom, vrienden van buiten scouting niet. Tevens dient al het bezoek na 
afloop van de programma’s weg te zijn en kan dus niet ’s nachts blijven. Mee eten kan indien 
er genoeg is, maar hiervoor vragen we wel een vergoeding van 5 euro. 
 
Dranken: Tijdens het gehele weekend is op bepaalde tijden koffie en thee beschikbaar in het 
leidinglokaal. Als de koffiepot leeg is graag even omruilen met een volle in de keuken. Denk 
aan eigen mok (er zijn géén plastic bekertjes).  
Bier, wijn en fris wordt na het normale programma verkocht bij de bar in het leidinglokaal. Het 
is niet toegestaan eigen alcoholhoudende drank mee te nemen naar de RSW. Deze worden 
dan ook in beslag genomen en zondagmiddag pas terug gegeven. 
 
Auto’s: Alle auto’s geparkeerd op het terrein op de daarvoor aangewezen plaatsen hebben 
een volledig ingevulde parkeerkaart leesbaar achter het raam liggen. Deze kaarten worden 
per groep uitgegeven op de infomarkt.  
 
Laden en lossen van materiaal vindt plaats op aanwijzing van het RSW-team. 
 
Eten voor de scouts: Het basispakket wat de scouts op zaterdagavond krijgen is echt 
minimaal (soep + aardappelen/rijst/macaroni + gehakt/hamburgers + vla). Het is de 
bedoeling dat jullie of de scouts zelf het basispakket aanvullen; dit is onderdeel van de 
wedstrijd en zal met extra punten worden beloond (wat groente bijvoorbeeld, of extra lekkere 
saus). 
 
  



Infoboekje leiding - RSW 2019   

3/6 
 

 
BEOORDELING 
 
Tijdens het weekend zijn er 900 punten te verdienen in de categorieën kamperen, tocht, 
koken, spel en thema. Bij de spellen op zondag en tijdens de tocht zijn punten te verdienen, 
net als met het snel en goed fietsen van de route. De kampeerpunten worden gegeven door 
juryleden die op een aantal momenten langs komen. Zij zullen letten op netheid op het 
terrein, techniek van opzetten tenten en keuken opbouw en samenwerking. De fourage 
kratten moeten ook netjes worden gehouden. Bij het koken wordt gelet op smaak en 
techniek, maar ook op originaliteit. Dit geldt ook voor het thema; er worden punten gegeven 
voor de thema presentatie. 
 

Programma onderdeel Aantal punten 

Kamperen 240 

Vrijdagavond 60 

Zaterdagochtend 90 

Zondagochtend 70 

Fourage krat 20 

Tocht 280 

Route 160 

Spellen op de posten 120 

Koken 160 

Zondagspel 50 

Thema 170 

Rode draad 100 

Thema presentatie 70 

Totaal 900 

 

Vanuit de regio zullen we dit jaar ook ploegen afvaardigen naar de LSW. De kosten voor de 
eerste twee winnende ploegen wordt voor minimaal 50% betaald door de RSW organisatie 
(het inschrijfgeld is 45 euro p.p.). Vanuit Regio de Baronie hebben we dit jaar mogelijkheden 
drie ploegen af te vaardigen (is pas voorlopige indeling, kan nog veranderen), echter is er 
geen geld beschikbaar om voor drie ploegen het inschrijfgeld te betalen. Om jullie scouts wel 
meer kans te geven aan de LSW mee te doen, schrijven we wel die ploegen in, maar moet 
het inschrijfgeld door de scouts zelf worden opgebracht. 

Let op de eisen die de LSW stelt aan een ploeg: Een ploeg telt minimaal 5 en maximaal 7 
deelnemers. Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, 
en niet jonger dan 11 jaar. Maximaal de helft van een ploeg mag 15 jaar zijn. In een ploeg 
van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven 
personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn. Ploegen die hiervan afwijken 
worden uitgesloten van deelname. De LSW maakt geen uitzonderingen. 

Bij de RSW mogen ploegen die hiervan afwijken wel mee doen, maar zullen tevens 
uitgesloten zijn van winst. 
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TIJDLIJN GEDURENDE HET WEEKEND 
 
Donderdag 4 april  

   
 

Leidingterrein 20.00 uur Terrein gaat open voor brengen materiaal door groepen. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Op terrein wel melden bij de Infra. 

 

   
 

Vrijdag 5 april   
 

   
 

Subkamp 18.30 uur  Hoofdpoort open – aanvang RSW  

Subkamp 18.30 uur  Aanmelden ploegen en leiding: controle namen/aantallen  

Subkamp 18.30 uur  Uitreiken badges leiding; inleveren groepsvlag + thema 
opdracht 

 

Subkamp 18.30 uur  Ploegen kunnen materiaal naar veldje brengen, maar mogen 
nog niet gaan opbouwen 

 

Activiteitenterrein 19.30 uur Verzamelen voor de opening (in uniform).  

Subkamp 19.45 uur Start opbouwen door ploegen – zonder hulp van leiding  

Subkamp 19.45 uur Beoordelen kampopbouw door jury  

Subkamp 19.55 uur Scouts ploegleiders overleg  (direct na opening)  

Leidingterrein 19:55 uur Alle auto’s met parkeerkaart op de aangewezen plaatsen op het 
terrein, auto’s zonder parkeerkaart van het terrein af. Materiaal 
van de leiding kan naar het leidingveld worden gebracht. 

 

Leidingterrein 20.30 uur Opening voor de leiding (met koffie uiteraard) en uitleg 
programma’s 

 

Activiteitenterrein 22.15 uur Themaopening + speluitleg voor de scouts  

Activiteitenterrein 23.30 uur Afsluiting spellen   

Activiteitenterrein 23.45 uur Thema afsluiting  

Activiteitenterrein 00.00 uur Opruimen door de leiding / Welterusten wensen en controle 
kinderen in juiste tent. Daarna geen leiding meer op 
subkampterrein. 

 

Leidingterrein 00.30 uur Bar en frituur open   

Leidingterrein 02.00 uur Bar sluiting  
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Zaterdag 6 april   

 

   
 

Leidingterrein 08.00 uur Opstaan en ontbijt  

Leidingterrein 08.00 uur Maken van de lunchpakketten voor de tocht / Thermoskan  

Leidingterrein 08.00 uur Corvee (afwas, schoonmaken)  

Activiteitenterrein 09.15 uur Kinderen naar activiteitenterrein   

Activiteitenterrein 09.30 uur Centrale dagopening, uitleg dagindeling   

Activiteitenterrein 09.55 uur Start tocht, omroepen ploegen om tocht te halen  

Activiteitenterrein 10.30 uur Opbouwploeg zaterdagavond  

Subkamp 11.00 uur Beoordelen kamperen (8 personen)  

Leidingterrein 12:30 uur Eten, alle aanwezigen op het terrein   

Leidingterrein 16.30 uur Posten sluiten / kinderen terugsturen naar RSW-terrein  

Leidingterrein 17.00 uur Eten, eerste beoordelaars  

Subkamp 17.30 uur Beoordelaars van de warme maaltijd ( 2 x 8 personen)  

Leidingterrein 17.30 uur Eten rest van de leiding en subkamp  

Leidingterrein 18.00 uur Corvee: afwassen en schoonmaken  

Leidingterrein 19.00 uur Uitleg zaterdagavondprogramma aan leiding  

Activiteitenterrein 19.45 uur Speluitleg voor kinderen  

Activiteitenterrein 21.45 uur Afsluiting van het programma  

Activiteitenterrein 22.00 uur Kinderen die willen naar kampvuur   

Activiteitenterrein 22.45 uur Dagsluiting; alle kinderen naar tent  

Activiteitenterrein 22.45 uur Opruimen door de leiding / Welterusten wensen en controle 
kinderen in juiste tent. Daarna geen leiding meer op 
subkampterrein 

 

Leidingterrein 23.15 uur Bar en frituur open  
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Zondag 7 april   

 

   
 

Leidingterrein 08.00 uur Opstaan en ontbijt  

Leidingterrein 08.45 uur Instructie zondagmorgen voor leiding  

Activiteitenterrein 09.00 uur Opbouwen velden voor het spel / aanvang corvee en afbreken  

Subkamp 09.30 uur Beoordelen kamperen  

Activiteitenterrein 09.30 uur Centrale dagopening, uitleg dagindeling,  

Activiteitenterrein 09.30 uur Start spelen op 2 terreinen  

Activiteitenterrein 10.30 uur Thema afsluiting  

Leidingterrein 11.00 uur Afwassen fouragebakken bij keuken  

Subkamp 11.00 uur Afbreken  

Leidingterrein 11.00 uur Vrachtauto’s mogen terrein op  

Activiteitenterrein 12.00 uur Voorbereiding t.b.v. lunch van de ploegen + leiding  

Activiteitenterrein 12.30 uur Lunch van de ploegen + leiding  

Subkamp 12.30 uur Terrein leeg  

Subkamp 13.00 uur Poort open voor ouders  

Activiteitenterrein 13.30 uur Algehele afsluiting en prijsuitreiking  

Activiteitenterrein 14.00 uur Vertrek deelnemers, rest opruimen  

   
 

   
 

Een persoon per vendel blijft achter om het RSW-team mee te helpen met opruimen. Mocht dit 
niet lukken door gebrek aan leiding of logistieke problemen meldt dit dan op vrijdag of 
zaterdag bij Leon of Mandy. Wij verwachten dan op zondagmorgen al extra ondersteuning van 
je team om zo toch je steentje bij dragen aan het werk. 


