
 

 

 
  
  

De winnaars van de RSW 2016!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroba 1, de Hooibalen van de Vasanta 

 gefeliciteerd!!!! 

Tijdens de 

aandacht werd 

er flink 

nagedacht over 

de stellingen  

Het 

themaverhaal 

kent oneindig 

veel 

ontwikkelingen 

De jury-leden 

hebben er ook 

nog steeds véél 

zin in! 
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Boerengeruchten 

- Anton uit paroba 3 slaapt naakt! 

- Lydia van de keuken is jarig, FELICITEER haar maar!! 

- Paroba 20 heeft hun jokers optimaal ingezet; bij beide 

hebben ze hebben goed ingeschat waar ze eerste 

mee gingen worden 

- Paroba 3 leent dingen van paroba 5 

- Paroba 19 maakt hamburgers van zand en bladeren 

- Bij paroba 5 is het misgegaan bij het wandelen. Ze 

gingen helemaal naar Hilversum! 

- Wist je dat Vincent van de Cowboys dacht dat de 

sluiting om 15:30 was?! 

- Paroba 14 hoopt dat ze in de top 20 terecht komen. 

Oh nee, wacht, toch top 15! 

Thema prijzen 

Ieder jaar kunnen er ook thema prijzen gewonnen 

worden door de kinderen én een medewerker of jurylid! 

Bij de deelnemers hebben de VASANTA heren deze prijs 

in de wacht gesleept. Less is more! Ze hebben het hele 

weekend met een bezemsteel tussen hun schouders 

gelopen. De jury was unaniem en hebben hen gekozen 

als themaprijs winnaars! Gefeliciteerd!  

Ook bij de medewerkers/juryleden is de Vasanta in de 

prijzen gevallen: hier heeft Jan Donker de themaprijs in 

de wacht gesleept. Hij heeft deze gewonnen door zijn 

outfit, maar ook zeker door het enthousiasme tijdens de 

dagtocht, zijn accent en gehele presentatie. 
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Jullie indrukken van de RSW 

Toen wij aan jullie gevraagd hebben hoe jullie deze RSW 

bevonden hebben, waren jullie over het algemeen heel 

enthousiast! Natuurlijk is het bij iedereen altijd super 

gezellig en leuk, ondanks dat het zo ontzettend koud was. 

Wat moeten jullie het toch koud gehad hebben, wij hopen 

dat jullie lekker warm ingepakt waren en voldoende 

slaapzakken, matjes en dikke pyjama’s en onesies mee 

hadden. Hier een paar indrukken rechtstreeks van jullie: 

Paroba 16 was erg blij met hun 1-meter-tostipakket, ze 

hebben ervan gesmuld. Ze hopen natuurlijk dat ze naast dit 

pakket ook nog de hele RSW gaan winnen. Er was een 

groep die de kou van dit weekend zelfs beschreef als 

‘mokerkoud’. Boers, spetterend, zwaar, YOLO en nat waren 

ook veel genoemd door jullie. Ook de frikadellen van 

afgelopen nacht blijken erg in goede smaak te zijn gevallen, 

wij denken dat jullie wel lekker gesmuld hebben. Wat ons 

wel opviel is dat er in werkelijkheid misschien wel veel 

minder liefdes ontstaan waren dit weekend dan jullie ons 

hebben laten geloven door al jullie roddels. Zo bleek 

Niekolientje helemaal geen meisje te zijn, maar Niek met 

een pruik! Wel zijn er dit weekend veel nieuwe contacten 

en vriendschappen ontstaan, waar zo’n weekend allemaal 

wel niet goed voor is.  
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De Aandacht 

Elke zondagochtend op de RSW wordt er na een stevig 

ontbijt met de aandacht gestart. Wij hopen dat jullie 

meer gegeten hebben dan jullie nachtelijke frikadellen ;-) 

Hierin worden maatschappelijke zaken besproken met 

de kinderen en kunnen ze hierover hun mening uiten. Dit 

jaar was de toestroom van vluchtelingen het onderwerp 

van het spel. Op het veldje naast het kampement waren 

3 posten/ hoeken te vinden: eens, oneens of anders. 

Wanneer er een stelling omgeroepen werd, konden de 

kinderen naar de hoek toe rennen waar zij zich ‘thuis’ bij 

voelden. Maar dit ging niet zonder gevaar: tijdens het 

rennen konden ze afgetikt worden en hoorden ze 

vervolgens ook bij de groep tikkers. Een authentiek potje 

Hollandse Vluchtelingen!  

Stellingen als: ‘Ik vind dat alle grenzen dicht moeten’, 

‘Lege gevangenissen kunnen ook dienen als 

opvangkamp’ of ‘Mensen zouden vluchtelingen ook in 

huis moeten nemen’ passeerden vanochtend de revue. 

Als alle kinderen naar hun post gerend waren of helaas al 

waren afgetikt, werd van elke hoek één kind naar voren 

geroepen om hun mening toe te lichten. Zo kon er 

dieper ingegaan worden op de antwoorden dan alleen 

maar een eens/oneens/anders antwoord. Wat ons 

betreft was het een ontzettend leerzame ochtend 

waarbij iedereen goed heeft kunnen nadenken over hoe 

zij zich hierover voelen en hoe ze tegenover de 

vluchtelingen toestroom staan. 

 

 

Zondagochtendspel 

Jaja, vanochtend hebben jullie een leuk, spannend en 
vermoeiend ochtendspel gedaan. Wat deden jullie goed 
jullie best zeg! Na alle korte nachten kwamen jullie toch 
enthousiast aan bij de posten en zetten jullie je 100% in om 
de laatste puntjes bij elkaar te sprokkelen.  Jullie hebben 
de laatste strijd gestreden in vier zones; Boerderij, BBQ, 
Moonshine stokerij en Fields. In deze zones hebben jullie 
lekker gewerkt en natuurlijk was er bikkelharde competitie 
tegen elkaar! 
 
Spellen als koekenpan burgerflip overgooien, worst hakken 
en smokkelen kwamen voorbij. Maar ook posten als 
muurklimmen, de speld in de hooiberg vinden, maar dan 
het cruciale ingrediënt in de bladerbak, moonshine maken 
en ergens weer proeven konden vanochtend niet missen. 
De klassiekers als een parcours afleggen met een beker 
water op je hoofd en beschuitfluiten werden vandaag ook 
weer druk beoefend. 
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Kampafbraak 

Zo bouwen de deelnemers hun kampement op en zo 

staan ze het weer af te breken. Wat is het toch snel 

gegaan dit weekend! Aan de koppies is te zien dat ze 

vermoeid zijn, heel vermoeid. En dat is goed te merken 

in de sfeer. Het gaat er rustig aan toe op het deelnemers 

veldje. Langzaam worden de keukens naar beneden 

gehaald en de tenten afgebroken. Paroba 10 vindt het 

allemaal mooi, zij vinden tosti’s maken voor andere 

deelnemers leuker en lekkerder! Succes dames en heren 

met de laatste loodjes! 

 

Thema V & VI 

 ALIENS! Overal ALIENS! Ik kon het bijna bewijzen! Met 

mijn nieuwe mobiele detector kwam ik dichterbij dan 

ooit. Maar telkens wanneer ik mij even omdraai is er 

weer niets te zien. Ik word er helemaal gek van! Ik was 

wel blij met die Janneke, doordat we haar aan het werk 

konden zetten op de boerderij had ik veel meer tijd om 

ALIENS! op te sporen. En Chester en Deedee Earl vonden 

haar geloof ik ook erg handig om in de buurt te hebben. 

Zij maakte zeker 18 uur per dag vol met werken hier.  

Helaas kon ze niet blij zijn met een baan, maar moest ze 

ook nog zo nodig betaald worden voor het zware werk. 

En dus is die meid naar de sheriff gestapt. Niet dat de 

sheriff mij wat kon maken natuurlijk. Earl konden ze 

pakken op die stokerij, maar mijn schotel is volledig 

legaal. Nee, mijn probleem ontstond door Chester, die 

prutser heeft een psycholoog op me af gestuurd. Ik was 

nog bijna weg gekomen, maar blijkbaar houden 

psychologen niet zo van ALIENS! Chester zelf trok de 

wijde wereld in, op zoek naar geluk, en 

trekkeronderdelen. Janneke bleef achter op onze farm. 

Heeft ze toch niet betaald gekregen, lekker voor haar. En 

op mijn boerderij woont nu ook een ALIEN! Nee, ik wil 

geen spuitje! Het gaat prima met me! Laat me typen, 

stomme psycholoog! ALIEEEEEENS!!! 

Otis 
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Hier wordt de 

kampkrant nou 

gemaakt 
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