
 

 

 
  
  

Boerengeruchten 

- Luc van de Hilfertheem heeft zeepsop gedronken in 

plaats van limonadesiroop 

- De Trailerpark boys nemen hun thema-naam wel 

heel serieus 

- Iemand uit paroba 14 heeft gekust met iemand uit 

paroba 6 én 3?! 

- Paroba 18 heeft geen touwen of grondzeil mee 

gekregen 

- Jorrit uit paroba 7 moet op de wc zitten 

- Remco van de kampstaf heeft een oogje op Marline 

van de kampstaf 

- Henry kan helaas niet mee met de RSW. Henry, 

sterkte! 

- Het varken en de koe zijn verliefd! 

Liefs, paroba 10 

  

-  Je kan snoep stelen bij Daniël uit paroba 12 

- Eén van de paroba’s zou bijna gediskwalificeerd zijn 

doordat hun leiding hun leeftijd verkeerd in had 

gevuld 

- De Trailerpark boys vinden zichzelf een goede 

patrouille en denken zeker in de top 5 te komen 

- De Montgomery Americans denken dat ze derde 

worden 

 

 

 

 

Thema I 

Na een lange tijd afwezigheid  is Earl Grey weer terug bij zijn 

vader Otis Grey en bij zijn broer Chester Grey. Hij is terug in 

de farm omdat  hij zijn oude Biodiesel stokerij toch wel miste.  

Nadat de farm was opgeruimd met onbevoegden kwam 

backpacker Janneke uit Europa langs gelopen. Haar geld was 

op en wilde graag haar ‘’diensten’’ aanbieden om geld te 

verdienen, zodat ze weer verder kan met haar reis door 

Amerika! 

Ondertussen zijn Earl en Janneke er achter gekomen dat Otis 

niet helemaal goed in zijn bovenkamer is. Hij ziet namelijk 

ALIENS!!! 

Thema II 

Earl is helemaal opgebouwd en zijn moo… biodiesel stokerij 

werkt op  volle toeren.  Chester wilden verder sleutelen aan 

zijn trekker. Omdat hij een dealtje had gesloten met een of 

andere sluwe boer die graag een opgevoerde trekker wilde 

kopen. Plots kwam Chester erachter dat zijn trekker compleet 

gesloopt is! Woedend liep hij naar Earl en gaf hem de schuld!  

Na een goeie shoot-out zijn ze er toch achter gekomen dat 

Otis de Trekkeronderdelen heeft omgesmolten tot een 

schotel om ALIENS! op te sporen.  Chester is compleet in 

paniek  omdat de een of andere sluwe boer er ook toe in staat 

is om de hele barn koud te maken. Snel zijn ze op pad gegaan 

om nieuwe onderdelen te vinden. 

Puzzel: 

Vul de afgebeelde 

boeren-

gereedschappen op de 

juiste plek in en haal 

als eerste je prijs op bij 

de Radio! 

Alle 

medewerkers 

hebben er zin 

in! 

  

De opening 

door paroba 7 

uhh… 12! 

Naakt in het 

thema!!?!? 
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Kamp Opbouw 

Op het oog lijkt het rustig op het deelnemersveld maar 

niks is minder waar! Alle scouts zijn druk bezig met het 

opbouwen van hun kampement. De één is bezig met het 

knopen van hun keuken en de ander staat een tentstok 

vast te houden en anderen staan dromerig om zich heen 

te kijken (Pas op voor de jury!) Voor paroba 17 van het 

Klaas Toxopeus is het de eerste keer dat ze mee doen. 

Vrij bijzonder omdat het naast het Zuiderkruis en de 

Flevo de 3de watergroep is. Hun motto van dit weekend 

is dan ook Teamwork, lachen en gewoon genieten! 

Paroba 17 is goed begonnen omdat ze hun patrouille 

goed verdeeld hebben: 3 man staan de tent op te 

bouwen en 2 man zijn de keuken aan het bouwen.  

Wat we ook zien is dat er bij een aantal paroba’s flink 

gebezemd wordt want het veld ligt vol eikels/takjes en 

bladeren en zo kan er op een vlakke ondergrond 

geslapen worden.  

Zoals jullie gezien hebben bij de opening ging er het een 

en ander mis bij het hijsen van de vlaggen. Paroba 12 

(Hillbilly’s) mocht de vlag hijsen omdat de Athabascan 

groep vorig jaar had gewonnen. Tijdens het 

kampopbouw vroegen we aan ze; ‘’Wat ging er nou 

mis?!’’ ‘’Het touwtje was te kort en ik ben pas 10 en net 

bij de verkenners dus ik wist het ook niet zo goed’’ Ook 

wisten de leden te vertellen dat ze een poster van Justin 

Bieber in hun tent gaan hangen en dat ze 100 frikadellen 

in hun koelbox hebben zitten. Dat komt dus uit op 14,3 

frikadellen per persoon! 

Alle 

medewerkers 

hebben er zin 

in! 

De opening 

door paroba 7 

uhh… 12! 

Naakt in het 

thema!!?!? 

Paroba 10 ‘’ de Hekkensluiters’’ gaat op het oog niet heel 

goed. 3 Scouts liggen in de tent, ohnee het zijn 2 koeien en 

1 big. En de andere 3 staan ernaast met ons te praten en 

lijken niet heel veel aandacht te hebben voor de 2 koeien 

en de big.  

Paroba 8 ‘’de Strokauwers’’ wilden beginnen met hun tafel 

maar kwamen er net op tijd achter dat de bankjes aan de 

buitenkant van de pioneerpaal geknoopt moeten worden 

en de tafel aan de binnenkant! Great MIND, strokauwers!  

Bij de Heidepark zit één iemand op de 3-poot en één 

iemand is aan het knopen met de vraag waarom hij op de 

palen zit. Het antwoord is; ‘’ Ik zit hier omdat hij zo hard 

trekt dat die palen weg schieten’’  

Iedereen draagt zijn/haar steentje bij aan de opbouw van 

het kampement, heel goed jongens en meisjes!  
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Inschrijving 

Het liep weer storm bij de inschrijving van de RSW. Na 

ongeveer 30 minuten in de file te hebben gestaan met 

paard en wagen, konden de paroba’s zich één voor één 

aanmelden. Er zijn in totaal 19 paroba’s ingeschreven. 

Wat opviel is dat sommige paroba’s het vlees onderop 

de kar hadden verstopt…niet handig ! We hebben 

gezien dat jullie erg enthousiast en vol in themakledij zijn 

aangekomen.  Jullie hebben goede zin en de RSW is een 

feest maar, voor de ouders is het wat moeilijker. Deze 

namen afscheid met tranen en tuiten.  Wij hebben er in 

ieder geval zin in! 

Alle 

medewerkers 

hebben er zin 

in! 

De opening 

door paroba 7 

uhh… 12! 

Naakt in het 

thema!!?!? 
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Vrijdagavondspel 

’s Nachts na 2eeeee…. Ohnee! Gewoon na 10en! Is het 

handelsspel begonnen. 103 kinderen rennen er op los 

om zo veel mogelijk punten te halen in zo min mogelijk 

tijd: namelijk 1,5 uur. Het doel van het spel is om de 

tractor onderdelen te verhandelen om de missende 

onderdelen bij Chester terug te brengen. 

Sommige paroba’s splitsen terwijl andere paroba’s er 

juist voor kiezen om bij elkaar te blijven. Maar helaas wil 

dat niet lukken bij Paroba 6 ‘’ Longhorns’’. Ze raken 

elkaar steeds kwijt doordat er rovers op de loer liggen 

die je punten af kunnen pakken. Bij de posten zijn 

verloren groepjes druk aan het overleggen wat hun 

volgende strategie is. Soms is het zelfs voor de juryleden 

lastig om alles bij te houden en de rekenmachines 

draaien overuren. Ja, stress bestendig moet je wel zijn 

als postbemanning zijnde! De Paulusgroep hoopt als 

eerste te eindigen want ‘’we gaan echt heel goed’’ 

Paroba 15 ‘’Cowboys’’ is rijk, héél rijk! ‘’We rennen ons 

helemaal gek. Heen en weer, heen en weer. We 

verkopen heel de tijd hetzelfde ding. We begonnen met 

eieren, stro en daarna kaas”. TOP bedacht!  

De boerenbank is minder populair. ‘’Banken zijn suf en 

saai’’ aldus de bankdirecteur. ‘’ Hier kunnen ze geen geld 

verdienen, alleen maar sparen, sparen, sparen. En 

sparen is lastig’’ Paroba 16 is slim en stort gewoon geld. 

Zo kan het ook niet afgepakt worden.  Paroba 2 van de 

Montgomery is wat teleurgesteld, ‘’ de bank heeft een 

fout gemaakt. Ze hebben iets verkeerds opgeschreven en 

nu zijn we al onze centen kwijt’’. Nou, het MMT kan jullie 

vertellen dat bankdirecteuren op de RSW goudeerlijk 

zijn!   
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Interview met de coördinatie 

Tim Sterk (29) & Remco Cramer (43) zijn de twee 

mannen die dit jaar voor het eerst de héle RSW 

coördineren! Wij hebben voor jullie eens even goed 

kennis gemaakt met deze belangrijke heren: 

Tim vindt de RSW vooral erg leuk, zeker hoe iedereen 

lekker bezig is en het allerbelangrijkste dat jullie, de 

kinderen, het gezellig hebben! Dit is zeker niet de 

eerste keer dat hij mee geweest is, hij heeft namelijk 

ook al een aantal keren de kampkrant verzorgd. Zelf 

heeft hij helaas nooit met de RSW mee gedaan, want 

daar deden ze niet aan in het gekke Groningen waar hij 

opgegroeid is.  

Vannacht zal Tim het zeker niet koud krijgen, hij heeft 

namelijk zijn teddybeer mee om zich lekker warm te 

houden! 

Tim en Remco willen zich trouwens nog 

verontschuldigen voor het misverstand wat ontstaan 

was bij het hijsen van de vlag, mensen maken ook 

fouten en zij zijn hier zeker geen uitzondering van. 

 

 

Remco is samen met Tim de Baas hier op de RSW, hij werd 

hiervoor al jaren gevraagd en heeft dit jaar dan éindelijk 

toegegeven. Afgelopen jaren was hij altijd te vinden in de licht 

en geluid tent bovenaan de kampvuurkuil. Vorig jaar heeft hij 

niet meegedaan met de RSW, maar had daar ontzettend veel 

spijt van! Hij kreeg namelijk heimwee naar de wedstrijden, 

dat is weer eens wat anders dan heimwee naar huis ;-). 

Als kind zijnde heeft Remco, zo’n 30 jaar (!) geleden, ook 

meegedaan met de RSW, maar toen heette het nog de DSW, 

District in plaats van Regionale. Maar hij ziet er nog wel goed 

uit hè voor zijn leeftijd? Mocht je hem nog tegen komen, zeg 

dat dan maar tegen hem, dat hoort hij namelijk graag! 

Tot nu toe vindt hij het dit weekend erg gezellig, hij heeft nog 

goeie zin en de andere medewerkers gelukkig nog ook. De 

goede zin is volgens hem het belangrijkst, de rest komt dan 

wel vanzelf. 

 

Tips & Tricks van Remco en Tim: 

- Zorg binnen je paroba voor een goede taakverdeling, 
heb je vragen of problemen? Vraag het dan elkaar, zo 
kom je er samen het beste uit! 

- Mocht je het koud krijgen vannacht, zorg er dan voor 
dat je je hele lichaam goed in je slaapzak stopt en 
lekker dicht afsluit. Let hierbij wel op dat je je hoofd 
uit je slaapzak laat, door je adem ontstaat er namelijk 
condens wat alleen maar koud wordt en jij dan ook. 

 

 

 

 

 

Alle 

medewerkers 

hebben er zin 

in! 

De opening 

door paroba 7 

uhh… 12! 

Naakt in het 

thema!!?!? 
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