Landelijke Scoutingwedstrijden
Deelnemersboekje

Beste scouts,
Van harte gefeliciteerd! Jullie hebben hoog gescoord bij de Regionale Scoutingwedstrijden,
misschien zelfs wel gewonnen. Zeker geen geringe prestatie. Nu worden jullie uitgenodigd voor de
Landelijke Scoutingwedstrijden.
Deze wedstrijden worden gehouden tijdens het pinksterweekend op en rond het Scoutcentrum
Buitenzorg te Baarn. Ruim 150 medewerkers zijn al maanden bezig om een LSW te organiseren
die jullie niet snel zullen vergeten. Scoutcentrum Buitenzorg verandert voor 3 dagen in de 'place to
be' voor scouts. Samen met meer dan 100 andere ploegen uit het hele land zullen jullie spannende
avonturen beleven en strijden om het wisselschild van de Landelijke Scoutingwedstrijden.
In dit boekje vinden jullie alle noodzakelijke informatie om goed voorbereid aan het avontuur te
beginnen, daarom:
• Lees dit boekje met je hele ploeg goed door, en maak voor iedereen een kopie
• Laat dit boekje ook aan je ouders en leiding lezen
Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, dan kun je mailen naar
info@lsw.scouting.nl.
Veel succes en plezier met de voorbereidingen van de LSW. Tot ziens in Baarn!
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1.1

I Challenge You

Thema LSW

Aan het eind van de RSW is Charlotte erachter gekomen dat Pieter en Pie-Pie-Pow dezelfde persoon
zijn en wilt niks meer met hem te maken hebben. Pieter baalt hiervan en wilt Charlotte terug, maar
hoe pak je dat aan, nadat je zo duidelijk de fout in bent gegaan?
Charlotte wilt laten zien dat je groot kan worden door juist jezelf te blijven. Ze vlogt over haar eigen
leven met veel enthousiasme.
Dan doet zich een kans voor die Pieter en Charlotte met beide handen aangrijpen... Ze worden
uitgenodigd om als team Captain mee te doen aan het wereldberoemde "I Challenge You!"
In een wild avontuur gaan onze twee hoofdpersonen challenges met elkaar aan. Pieter in de hoop om
Charlotte terug te winnen en Charlotte met een missie om te bewijzen dat als je jezelf blijft je altijd zult
winnen. Zal ze dit lukken....?
De subkampen zijn verdeeld en scharen zich achter zowel Pieter als Charlotte.

Veel succes en plezier met de voorbereidingen van de LSW. Tot ziens in Baarn!

1.2

Thema in je ploeg

Natuurlijk laat je het LSW-thema ook duidelijk zien in je ploeg. Dat wordt namelijk ook beoordeeld. De
belangrijkste dingen hierbij zijn de aankleding van jullie kampterrein en jullie themakleding. De
themakleding mag je het hele weekend dragen, behalve bij aankomst, tijdens de opening, de hike en
de sluiting. Bij de themakleding is het leuk om rekening te houden met het subkamp waar je deze
LSW verblijft.

Als trouwe volgers van Charlotte of Pieter
volgen jullie al hun coole vlogs en
challenges. En als je ze ontmoet wil je
natuurlijk een selfie maken of, als het maar
even kan, meedoen met een challenge of er
zelf over vloggen.
Een beetje vlogger heeft natuurlijk een video
gemaakt over zijn 'Every Day Carry' (EDC).
Om jullie vlogger te supporten hebben jullie
de volgende zaken in je EDC. Zorg dat je
EDC altijd binnen handbereik is!
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EDC-pakket
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rol WC papier
lucifers
notitieblok met schrijvende pen
paperclip
10 coctailprikkers
bakje gebakken uitjes
zakje poedersuiker
zonnebrandcrème
een coole zonnebril

4

2 Subkampen
De LSW heeft 4 subkampen. Op elk subkamp staan zo’n 27 ploegen. Natuurlijk zit jij in
het allerleukste subkamp. Wil je weten in welk subkamp je zit? Of wil je meer weten over
de subkampen? Ga naar onze website: https://lsw.scouting.nl.

Ploegnummers 1 t/m 30

Stap maar op onze trein,
ons krijg je niet klein,
over het oranje spoor,
gaan wij er vandoor!

Eline zet de lekkerste koffie van het station. Met haar in de kiosk is er nooit een saai moment, ze
praat graag en is goed in haar werk. Naast zorgen voor haar klanten zal ze zorgen dat jullie het
heerlijk naar jullie zin krijgen op subkamp oranje!
Tom de ProRail-medewerker, noemt zich de harde werker, de rest vind vooral dat hij alle vervelende
klusjes kan opknappen en vieze handen mag krijgen. Hebben jullie hulp nodig, omdat iets écht niet
lukt, vraag het dan aan Tom of één van de andere medewerkers op het subkamp oranje.
Michel is een van de conducteurs, naast jullie kaartjes knippen, controleert hij ook op
illegale treinreizigers. Zijn belangrijkste taak is om jullie telkens weer veilig van A naar B te krijgen. Of
in dit geval naar de theaterkuil, de spellen en weer terug naar het mooie, fraaie en vooral gezellig
subkamp oranje!
Fleur is onze enige echte conductrice, zij is één van die mooie stemmen die door de trein te horen is
als we bijna bij een station zijn. Zijn er problemen op het station of in de trein dan lost Fleur deze
zeker op. Misschien veegt ze zelfs wel jullie tent als jullie het heel lief vragen…
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Ploegnummers 31 t/m 60

Dansje, vlog of
nieuwe hack
TokToc
#echttegek!

Pak je selfiestick in en houd je smartphone klaar! 3… 2… 1… posten maar!!!
In de beestenboel van subkamp geel is altijd wat te beleven. Dansen tussen de kippen, karaoke op de
hooizolder of lifehacks in de wei. En natuurlijk wordt dit allemaal vastgelegd, gestreamd en gedeeld.
TokToc, hét platform waar je volgers elke dag versteld staan van wat je vandaag weer beleeft. Dat
kan natuurlijk niet zonder onze boerderijbewoners.
Stierentemmer Sander
Sander is een echte waaghals die al zijn avonturen vastlegt op TokToc. Deze beer van een vent weet
zich te meten met elk boerderijdier. Zijn stuntsprongen van de hooizolder zorgen bij alle volgers voor
hartkloppingen bij het kijken van zijn posts. Hij is de hele wereld afgereisd naar de mooiste en meest
afgelegen boerderijen. Hij heeft echt de verborgen parels weten te vinden tussen alle maisvelden.
Sander grijpt een uitdaging altijd met beide handen aan. #takethebullbythehorns
Jojanne de kippenplukker
Dans mee met Jojanne de kippenplukker! Wel eens een kip proberen te vangen? Met haar
dansmoves krijgt ze iedereen met zich mee. Van een lipdub tot een karaokefilmpje, soms doet ze
zelfs aan freestylen. Ook haar voice-overs van bekende boerderijliedjes klinken als de haan bij het
gloren van de dag. #goudenkippengoudenkeeltjes
Leon de Geitenmelker
Er is niks dat deze echte foodie niet kan doen met boerderijvoedsel. Hij laat jou zien hoe je het beste
een groep koeien de luchtigste melk kan laten krijgen of hoe je eens lekker kunt afwisselen met
geitenmelk. Heb je geen idee wat je moet doen met alle eieren nu de kippen lekker aan de leg zijn?
Leon laat een hele kippenren voor je open gaan aan nieuwe gerechten. Natuurlijk zet hij als nummer
een farmfoodblogger geitenmelk voor eens en altijd op de kaart #Bèèèèèèh
Krulstaartmaker Jetske
Deze fashionista ziet er altijd tiptop uit. En met haar de boerderijdieren ook. Deze chick weet hoe je
een schaap moet scheren zonder ook maar één nagel te breken. Daarbij krijgen de schapen natuurlijk
ook gelijk een esthetisch verantwoorde coupe met een mooi nieuw kleurtje. Ooit een schaap met
bayalage gezien? Van een bouncy varkenskrul tot de perfecte kippenwing. Of wat dacht je van pimp
my boerderijklomp? #fancyfarming!
Willen jullie ons bij het pinksterweekend helpen om onze volgers door het dak te laten gaan? Met
jullie hulp wordt onze yell een nieuwe hit!
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Ploegnummers 61 t/m 90

Wij zijn echt niet bang
We vloggen echt al lang
Spoken – Ratten – Spinnen
en Wij gaan winnen!
BOOOOOEEEEH!!!!
We zijn echte vloggers en gaan meestal in de nacht opzoek naar spoken, spookhuizen en allerlei
enge wezens! Op onze Snep posten we iedere dag een nieuwe Story over het laatste
spookhuisnieuws! Dus voeg ons snel toe op je SnepTjet account en mis geen enkel Spookbericht!
SnepTjetter – Peer
Peer is een echte spookhuizen expert! Hij zoekt alle informatie over de spookhuizen bij elkaar zodat we in
onze Sneptjet al het nieuws kunnen delen over de spookhuizen die we bezoeken!
SnepTjetter – Méta
Meta is ons licht in de duisternis! Meta zorgt voor al het licht in onze story’s zodat we en de spoken goed
in beeld hebben. Maar ook ervoor zorgen dat we de goede sfeer van het spookhuis laten zien.
SnepTjetter – Nancy
Kan heel goed contact opnemen met alle spoken die we in onze vlog willen hebben! Ze roept ze op
doet een dansje voor ze en kent verschillende spreuken waardoor ze precies doen wat we voor onze
vlogs nodig hebben!
SnepTjetter – Jelle
Is een echte dieren expert en weet alles over spinnen, kakkerlakken, vleermuizen, ratten en nog veel
meer! Dus zie je een eng beest! Roep Jelle erbij dan kan hij in onze nieuwste SnepTjet Post!
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Ploegnummers 91 t/m 120

Rox! Blok!

Game je mee

In de hut of op de slee!

Hoog in de bergen, staat een hutje...
Jodela-hiheee!
Welkom bij skihut RoxBlok!
In deze dol gezellige skihut op 3500 meter hoogte, midden in de sneeuw, barst tijdens het
Pinksterweekend het feest los!
Er is altijd wat te beleven bij Roxblok, en daarom zijn de stamgasten van de skihut hun eigen vlogkanaal gestart. Je volgt daar hun avonturen. Like&subscribe!!
Elke 1e maandag van de maand komt er een vlog online van foodie Patrick. Hij probeert de culinaire
hoogstandjes van de skihut uit. Bratwurst, knödel of wat er ook op het menu staat. Wist je dat ze ook
ice-coffees serveren gemaakt van verse sneeuw?!
Op woensdagen vanaf stipt 12.00 uur kijk je naar de vlogserie 'in de skilift met skilift-bediende Yvo'.
Daarin interviewt hij bekende en onbekende skilift-gangers. Kom je ook een praatje maken?
Op vrijdagen gaat gamergirl Soraya live! Je kijkt live mee terwijl ze Fortnite, Minecraft of Roblok
speelt. Game je mee?
Op zaterdagen komt er een vlog online van fitgirl Cécile. Je kunt work-outs van haar verwachten zodat
je in shape bent voor al je wintersport avonturen.
#winning
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3 Plattegrond
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4 Programma
Het programma van de LSW is vol maar heel erg afwisselend. Om je een klein beetje te
laten zien wat er gaat gebeuren kun je hier het algemene programma zien.

4.1

Zaterdag
•
•
•
•
•
•
•

4.2

aankomst
opening LSW
kampopbouw
zaterdagmiddag activiteit
koken en eten
zaterdagavond activiteit
theater
Zondag

•
•
•
•
•
4.3

ontbijt
hike
koken en eten
zondagavond activiteit
theater

TelTeamTip:
Tijdens de hike wordt
jullie tent, terrein, keuken
en bijbehorende thema
aankleding beoordeeld

Maandag
•
•
•
•

ontbijt
maandagochtend activiteit
afbreken
sluiting met prijsuitreiking LSW

Lukt het jullie om tussendoor ook nog even tijd vrij te maken, dan kunnen jullie die besteden aan de
OKO. Hiermee verdien je uiteraard ook punten mee.
4.4

OKO

De overkoepelende opdracht, ook wel genoemd de OKO, is een opdracht waar je bijna de hele LSW
de tijd voor hebt. In deze opdracht kan je de creativiteit van de hele ploeg kwijt. Nieuwsgierig wat de
opdracht is? Dat hoor je tijdens de LSW. Om de OKO te kunnen maken nemen jullie je favoriete
knutselspullen en minimaal de volgende materialen mee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aluminiumfolie (flink stuk)
satéprikkers (een aantal)
eierdoos/eierhor (leeg)
gekleurd papier
wat steviger gekleurd papier/karton
schaar
lijm en plakband
kleurpotloden/viltstiften
(lege) papieren wc rolletjes
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5 LSW-lied

Tijdens de LSW wordt regelmatig ons LSW-lied gezongen!
Op onze site: https://lsw.scouting.nl staat een filmpje waar je mee kunt oefenen.
Hieronder vind je vast de tekst:

We hebben thuis gewonnen, we gaan nu voor goud.
Wees niet verbaast, we heersen jong en oud.
We zijn weer vol vertrouwen, een ode aan plezier
Winnen als een jager op zijn dier, feesten doen we hier!

We zijn er weer bij en wij doen keihard mee, hier op de LSW.
We zijn de allerbeste, hier en aan de kust.
We feesten door tot ’s avonds laat, nog lang niet uitgeblust

Als we nu niet winnen, hoor je ons toch niet.
Winnen of verliezen ach, tis maar hoe je het ziet
Een heftig feestje bouwen, de beste nummer 1.
Een heel groot feest voor iedereen, niemand alleen.

We zijn er weer bij en wij doen keihard mee, hier op de LSW.
We zijn de allerbeste, hier en aan de kust.
We feesten door tot ’s avonds laat, nog lang niet uitgeblust (2x)

Ga staan en laat je horen, de beste dat zijn wij.
We zullen samen strijden, en feesten zij aan zij.

We zijn er weer bij en wij doen keihard mee, hier op de LSW.
We zijn de allerbeste, hier en aan de kust.
We feesten door tot ’s avonds laat, nog lang niet uitgeblust (3x)

We zijn er weer bij!
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6 Beoordeling
Tijdens de LSW ga je met je ploeg veel opdrachten uitvoeren waar je punten voor krijgt.
Hierbij komen alle activiteitengebieden uit het spelaanbod voorbij.
Om jullie een idee te geven waar de jurymedewerkers bij de beoordeling op letten, volgen hier
enkele aandachtspunten:
Kampopbouw- en afbraak
• constructie, stevigheid, materiaalzorg
• samenwerking, taakverdeling
• thema aankleding van je kamp
• zorg voor de natuur

TelTeamTip:
Let op dat de thema
aankleding rond de tent,
het tentdoek niet raakt

Keuken
• kant-en-klare (prefab-) onderdelen, zoals klaptafels en banken, zijn
niet toegestaan
• maximaal 1 boom mag gebruikt worden.
De boom moet beschermd zijn met jute
• maximaal 12 pionierpalen mogen gebruikt worden (zelf meenemen)
• kooktoestel moet stevig en veilig opgesteld staan

Maaltijd
• smaak, voedingswaarde, hygiëne
• samenwerking, taakverdeling
• thema-inleving, originaliteit en presentatie

De jurymedewerkers krijgen bij iedere opdracht duidelijke richtlijnen hoe deze punten mogen worden
toegekend. Elke ploeg wordt volgens dezelfde regels beoordeeld.
De jurymedewerkers zijn altijd duidelijk te herkennen aan hun rode hesje.
Het TelTeam coördineert de jurering en zet alle beoordelingen om in punten.

TelTeamTip:
De wedstrijd begint
bij het foto moment
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7 Eten en drinken
7.1

Zaterdagmiddag - lunch

Voor zaterdag, de dag dat jullie aankomen, zorgen jullie zelf voor de lunch (lunchpakket) van de hele
ploeg. Neem je lunchpakket en drinken mee in je dagrugzak zodat je er
gemakkelijk bij kan.
7.2

Themamaaltijd

De maaltijd van zaterdagavond moet aansluiten bij het thema. Wat je gaat eten,
mag je zelf bedenken maar het moet natuurlijk in de schijf van vijf passen,
origineel zijn en bij het thema passen. De ingrediënten hiervoor moet je zelf
meebrengen.
Als je vers vlees wil gebruiken voor jullie themamaaltijd, dan gelden de volgende
regels:
• het vlees kan je het beste thuis invriezen of alvast bereiden en vervolgens invriezen of
terugkoelen naar koelkasttemperatuur
• zorg ervoor dat je het vlees goed verpakt en schrijf duidelijk je ploegnummer op de verpakking
• zorg ervoor dat tijdens transport het vlees verpakt is tussen koelelementen (deze
koelelementen hebben natuurlijk al een paar nachten in de vriezer gelegen)
• bij aankomst op Buitenzorg geef je het vlees af bij het Uilennest. De medewerkers
deelnemersvoeding zorgen ervoor dat het vlees gekoeld wordt bewaard tot het moment van
koken. Let op, er is alleen ruimte voor het bewaren van jullie vlees. Je kan dus geen andere
producten bij ons afgeven. Gebruik hiervoor een koelbox met koelelementen;
• het is niet toegestaan om rauwe kip mee te nemen
Het is natuurlijk ook mogelijk om het verse vlees te vervangen door bijvoorbeeld peulvruchten, noten,
eieren, vis uit blik of gedroogd vlees zoals gedroogde worsten.
Bij warm weer kan voedsel snel bederven. Houd daar rekening mee.
7.3

Overige maaltijden

De ingrediënten voor alle overige maaltijden
worden verzorgd door Flits Boodschappen
Bezorgservice Baarn (Team Deelnemersvoeding).
Voor de zondagavondmaaltijd is het handig dat
jullie op zijn minst een ruime pan van 3 liter, een
wok/hapjes pan en een kleine koekenpan bij jullie
hebben.
7.4

Drinken

De organisatie van de LSW zorgt er samen met Flits Boodschappen Bezorgservice Baarn voor dat er
gedurende het hele kamp voldoende te drinken is en jullie je veldfles altijd kunnen vullen met water of
siroop.
Als je zaterdag van huis vertrekt neem je voldoende drinken mee in je dagrugzak, zeker als je lang
moet reizen.

Landelijke Scoutingwedstrijden

13

8 Kampregels
Tijdens de LSW gelden de volgende kampregels:
8.1

Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je hebt respect voor anderen en hun eigendommen
zorg goed voor de natuur
hak niet in levend hout en bescherm bomen bij het pionieren met jute zakken
per beschadigde boom zal € 25 in rekening worden gebracht
een kampvuur maken is niet toegestaan
graven is niet toegestaan
radio's en geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Neem deze dus ook niet mee
om 23.00 uur moet het stil zijn op het terrein
gebruik de waterkranen alleen om water te halen
het is niet toegestaan om bij de waterkranen te wassen, tanden te poetsen of af te wassen
wees voorzichtig met messen, gebruik ze alleen waarvoor ze bedoeld zijn
het is niet toegestaan om kapmessen en dergelijke mee te nemen
gebruik en/of bezit van alcohol, rookwaren en drugs is niet toegestaan
ga niet van het terrein van Scoutcentrum Buitenzorg af zonder toestemming van de
subkampstaf of organisatie
oversteken van de spoorbaan en de drukke weg bij Scoutcentrum Buitenzorg mag alleen
onder begeleiding van LSW-medewerkers

Overtreding van deze regels kan tot diskwalificatie van de ploeg leiden. Bij ernstige
overtredingen zullen de betreffende deelnemers van het terrein verwijderd worden.
8.2

Afval

Scoutcentrum Buitenzorg is een prachtig kampterrein. Natuurlijk moet dit mooi en schoon
blijven. Zorg er dan ook voor dat het rond je eigen tent en keuken altijd schoon en opgeruimd is.

Verzamel jullie afval in tenminste de volgende soorten:
•
•
•
•

verpakkingen van PBD (plastic, blik, drankkartons)
GFT (groenten, fruit en tuinafval)
papier en karton
restafval

TelTeamTip:
Voor extra punten kleed
je jullie afvalinzamelpunt
in thema aan

Al het afval en themamateriaal, moet aan het
einde van de LSW mee naar huis worden genomen.
TIP: Gebruik een emmer (met deksel) voor het GFT afval. Zo kan je het
lekvrij mee naar huis te nemen.
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8.3

Veiligheid

Tijdens de LSW wordt door een grote groep Scouts gekampeerd. Dit vraagt extra
aandacht voor de veiligheid van iedereen op het terrein.
• zet je keuken- en slaaptent zó op dat er voldoende ruimte overblijft om snel bij de keuken weg
te komen
• let extra op bij het gebruik van vuur
• zet een emmer water bij je keuken
• koken mag alleen op gastoestellen of Coleman Fuel branders
8.4

Gastoestellen

Om onveilige situaties te beperken gelden de volgende regels:
Gasslangen:
• zijn geschikt voor propaan- of butaaninstallaties
• zijn herkenbaar aan de opdruk: NEN-EN 5654, NEN-EN 1763-1, NEN-EN 559 / NEN- EN
1763-1 of NEN-EN 559 / NEN 5654
• zijn in goede conditie en vertonen geen verkleuring, vervorming, beschadiging of poreusheid
• zijn bevestigd met slangklemmen
• zijn voorzien van een productiejaar of vervangingsjaar
• zijn niet langer dan 1,00 meter
• zijn maximaal één keer gesplitst
Gastoestellen:
• zijn compleet;
• functioneren goed
8.5

Coleman fuel branders

Om onveilige situaties te beperken gelden de volgende regels:
De Coleman Fuel brander:
• moet goed onderhouden en schoongemaakt zijn
• de deelnemers kunnen deze zelfstandig bedienen en zijn ervaren in het gebruik ervan
• de brandstof (alleen Coleman Fuel is toegestaan) moet apart meegenomen worden in
speciaal daarvoor geschikte flessen
• de brandstof moet, voorzien van het ploegnummer, ingeleverd worden bij de subkampstaf
die zal toezien op het vullen van de branders
Als er een onveilige situatie wordt aangetroffen zal de organisatie er alles aan doen om ervoor
te zorgen dat de deelnemers alsnog gebruik kunnen maken van hun kooktoestel. Als er
ondeugdelijke gasslangen, gasklemmen of drukregelaars worden aangetroffen zullen deze
door de organisatie vervangen worden door nieuwe exemplaren. Hiervoor zullen
vervangingskosten (€15,-) in rekening gebracht worden.
8.6

Vrijstaande keuken of keuken aan boom pionieren

Zorg ervoor dat jullie een vrijstaande keuken kunnen pionieren die stabiel en veilig is. Dit jaar mag je
hiervoor maximaal 12 palen (in plaats van 9) gebruiken. Op enkele subkampen zijn veel bomen door
stormen of onderhoud verdwenen. Het kan dus zijn dat op jullie terreintje geen boom staat om de
keuken aan vast te pionieren. Bij aankomst op je subkamp horen jullie van de subkampstaf of op jullie
terrein een boom staat die je mag gebruiken. Staat je wel een boom, dan mag je deze gebruiken, het
is niet verplicht.
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9 Bagage
Denk bij het inpakken van je persoonlijke en ploegbagage vooral aan het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

9.1

pak alle bagage zo compact mogelijk in
neem niet teveel bagage mee, de LSW duurt maar 3 dagen
neem geen wegwerpartikelen mee
pak je persoonlijke bagage niet in vuilniszakken
voorzie al je persoonlijke- en ploegbagage van je naam, groepsnaam en plaatsnaam
vervoer alle bagage op een aanhangwagen (voor afmetingen zie 12.1)
alle spullen die jullie meebrengen, moeten ook weer mee naar huis. Dit geldt ook voor
themamateriaal en afval!
Bagagelijst per ploeg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.2

tent (met tentstokken, haringen, grondzeil etc.)
maximaal 12 gemerkte (!) pionierpalen, voor het maken van een keuken
voldoende pionier- en sisaltouw
jute zakken (ter bescherming van de boom bij pionieren keuken)
zeil met stokken voor de keuken
demontabel tafelblad die veilig en stevig te monteren is op je keuken, bijvoorbeeld een roltafel
kooktoestel op gas met volle gastank, of Coleman Fuel brander met voldoende brandstof en
doorprikkers (zie 8.4 en 8.5 de belangrijke regels over kooktoestellen)
emmer
bekers, borden bestek en ander keukengerei
kookgerei (in ieder geval een pan, minimaal 3 ltr om rijst / pasta te koken, een wok/hapjespan
en een koekenpan)
leeg potje of flesje voor afwasmiddel. Biologisch afwasmiddel haal je bij je subkampstaf.
afwasteiltje, afwasborstel en theedoeken
vuilniszakken
lunch voor zaterdagmiddag
ingrediënten voor de themamaaltijd zaterdagavond
EHBO-setje
minimaal één kompas
kaarthoekmeter
een plastic mapje of kaartenmap om routebeschrijvingen te beschermen tegen regen
spullen voor de OKO, Overkoepelende Opdracht (zie 4.4)
mobiele telefoon
Bagagelijst per deelnemer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scoutfit (zie 14.1)
slaapzak, matje/luchtbed/stretcher, kleding, toiletspullen etc.
kleine dagrugzak (met drinken en de lunch voor zaterdag)
regenkleding
veldfles(sen) voor minimaal 1 liter water
hoofddeksel (pet tegen de zon)
goede wandelschoenen (geen open schoenen)
veiligheidshesje
broodtrommel of boterhamzakjes
rolfluitje
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De groepsfoto is in
Scoutfit, en het woord zegt
het al, iedereen staat op
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10 Communicatie
10.1 Mediaprijs
Elk jaar reiken we op de Landelijke Scoutingwedstrijden een mediaprijs uit aan een ploeg. Dit jaar zien
we graag een vlog met jullie belevenissen op weg naar de Landelijke Scoutingwedstrijden. Vanaf de
voorbereidingen tot aan de LSW, alles is mogelijk. Dus maak een vlog van maximaal 3 minuten,
plaats deze online en tag deze met #LSW2022. Het communicatieteam, bekend van de krant en
foto’s, is de jury en zal de prijs uitreiken. Wees creatief, denk in thema en heb er vooral zin in!
10.2 Kampkrant
Je blijft natuurlijk graag op de hoogte van het laatste
nieuws. Dat kan. Daarvoor is jullie eigen kampkrant
beschikbaar. Als je dat wil, kunnen jullie ook zelf een
stukje voor de kampkrant schrijven. Pak de pen en laat
wat van je lezen.
De kampkrant komt ook op de LSW-website, dus
misschien gaat jouw artikeltje wel de digitale snelweg op.
10.3 LSW website
De LSW kan gevolgd worden via de LSW- homepage op internet:
https://lsw.scouting.nl

Hier is tijdens de LSW de allerlaatste informatie te vinden, zoals de kampkrant, deelnemers,
programma en achtergrondinformatie. Na de LSW is op deze pagina de officiële uitslag te vinden
en een overzicht van de gevonden voorwerpen.
Houd ook de Facebook pagina: https://www.facebook.com/scoutingwedstrijden en Instagram:
https://www.instagram.com/lsw_nl in de gaten!
10.4 E-mail
Het is mogelijk om aan je ploeg een aanmoedigingsmail te sturen. Deze e-mails worden geprint en
per ploeg uitgedeeld. Deelnemers kunnen jammer genoeg niet antwoorden op de e-mail. Deze email kan uitsluitend via het formulier op de website verstuurd worden, andere e-mails komen niet
aan.

Landelijke Scoutingwedstrijden
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11 Overig

11.1 Scoutshop
Op Scoutcentrum Buitenzorg is een Scoutshop. De openingstijden worden tijdens de LSW door de
subkampstaf bekend gemaakt.
11.2 Subkampstaf
Tijdens de LSW zijn alle deelnemende ploegen ingedeeld in vier subkampen. Elk subkamp heeft zijn
eigen subkampstaf. De subkampstaf heeft absoluut niets te maken met de jurering. Met al je vragen
kan je bij hun terecht.
11.3 Gevonden voorwerpen
Tijdens de LSW kun je alle gevonden voorwerpen afgeven bij de EHBO post. Ook als je iets kwijt
bent, kun je hiervoor terecht. Zorg ervoor dat al je eigendommen gemerkt zijn met je naam,
groepsnaam en plaatsnaam, ook je dasring!
11.4 Swoppen
Zoals gebruikelijk is binnen Scouting is swoppen van badges tussen deelnemers onderling
toegestaan. Wat niet mag is swoppen tussen medewerkers en deelnemers.
11.5 T-shirt
Voor de LSW is weer een prachtig logo ontworpen. Deze zullen voor jullie op een T-shirt worden
gedrukt. Iedere deelnemer krijgt een T-shirt. Zo kun je aan iedereen laten zien dat jij op de LSW
bent geweest!
11.6 Badge
Er liggen 650 exclusieve badges klaar om door jullie meegenomen te worden. Deze badge is
speciaal voor de LSW ontworpen en is hét bewijs dat jij erbij was. Bij afmelding aan het einde van
de LSW krijg je de badge.

Landelijke Scoutingwedstrijden
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12 Aankomst en vertrek
Op zaterdag 4 juni, tussen 09.15 en 10.30 uur, worden jullie verwacht op
Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn.
Door de ligging van Scoutcentrum Buitenzorg is het helaas niet mogelijk om materiaal en
deelnemers bij het Scoutcentrum rustig af te zetten of om er langere tijd te parkeren. Om ervoor te
zorgen dat iedereen zo snel mogelijk het terrein op kan, hebben we jullie medewerking nodig.
Iedereen wordt dan ook verzocht de aanwijzingen op te volgen die ter plekke worden gegeven. In
paragraaf 12.2 en 12.3 staan de procedures voor de aankomst en vertrek beschreven.
Er is geen tijd en ruimte om te parkeren op het parkeerterrein van Buitenzorg. Zorg er daarom voor
dat alle bagage op een aanhanger wordt vervoerd (dus niet in een auto). Deze aanhanger moet een
stuk over het terrein van het Scoutcentrum Buitenzorg worden geduwd. Een aanhanger met neuswiel
rijdt het beste op de zandpaden. De aanhangwagen blijft op het (bewaakte) terrein achter, echter wel
op eigen risico.
12.1 Afmeting aanhanger
Te grote aanhangers zijn onhandelbaar voor de deelnemers. De aanhanger moet nog een stuk over
het terrein worden geduwd, dat is lastig als de aanhanger te groot is. Wij vragen daarom het formaat
van de laadvloer te beperken tot maximaal 3x1,5 meter. De aanhanger mag voorzien zijn van een
huif.
12.2 Aankomst deelnemers
Ga bij aankomst in Baarn gelijk naar de carpoolplaats onderaan de A1 bij de afrit 10 “Soest /
Baarn Noord” (zie plattegrond)! Auto’s en aanhangers zonder nummer worden het terrein niet
opgelaten en teruggestuurd naar de carpoolplaats.
Bij aankomst op de carpoolplaats worden de auto's in een rij opgesteld op volgorde van
binnenkomst door medewerkers van de LSW en krijgen de chauffeurs een nummer.
Vanaf de carpoolplaats worden zij in groepen doorgestuurd naar de parkeerplaats van Buitenzorg.
We maken hier geen verschil tussen auto’s met of zonder aanhangwagen. Zorg ervoor dat het
nummer goed zichtbaar is voor de verkeersregelaar bij de ingang van het terrein, zodat deze kan
zien dat het hier om deelnemers voor de LSW gaat.
Op Buitenzorg worden zij opgevangen door LSW medewerkers en wordt verteld waar de aanhangers
kunnen worden afgekoppeld. De deelnemers duwen dan hun aanhangwagen in de richting van het
kampterrein alwaar zij zich opstellen voor het aanmelden en de groepsfoto.
De chauffeurs verlaten direct het terrein en kunnen hun auto parkeren bij Meander MC locatie Baarn,
Molenweg 2 te Baarn. Vanaf hier is het ongeveer 10 minuten lopen naar het kampterrein. Er is
zaterdag tussen 09:00 en 15:00 uur een ontheffing voor de blauwe zone.

Aan de grote weg langs het Scoutcentrum Buitenzorg (de Amsterdamsestraatweg) is
parkeren verboden. Ook bij kasteel Groeneveld en bij het tuincentrum mag niet worden
geparkeerd.

Landelijke Scoutingwedstrijden
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12.3 Vertrek deelnemers
Chauffeurs die de deelnemers op maandag 6 juni komen ophalen kunnen hun auto parkeren bij
Meander MC locatie Baarn, Molenweg 2 in Baarn. Vanaf hier is het ongeveer 10 minuten lopen naar
het kampterrein. Er is op maandag tussen 12:00 en 18:00 uur een ontheffing voor de blauwe zone.
Na de sluiting gaan alle chauffeurs met de deelnemers mee naar de subkampen waar ze hun
aanhanger gereed maken voor vertrek. Zorg ervoor dat de aanhanger op zo’n manier is ingepakt
dat deze klaar is om aangekoppeld te worden. Als de deelnemers klaar zijn met inpakken en hun
terreintje schoon hebben achtergelaten melden de deelnemers zich af bij hun subkampstaf.
Na het afmelden ontvangen ze twee identieke nummers. Eén nummer blijft bij de aanhanger en
deelnemers. Het andere nummer is voor de chauffeur die de aanhanger zal trekken. Deze chauffeur
verlaat na ontvangst van het nummer het terrein om de auto op te gaan halen. Andere chauffeurs
blijven bij de deelnemers.
Na het ophalen van de auto rijdt de chauffeur met het nummer naar de parkeerplaats van
Buitenzorg. Hier wordt een plaats aangewezen waar hij/zij kan parkeren tot de aanhanger en
deelnemers op de parkeerplaats zijn aan gekomen.
De deelnemers verlaten ondertussen het subkamp en duwen (met hulp) de aanhanger richting de
parkeerplaats van buitenzorg. Daar worden zij opgevangen door LSW medewerkers die laten weten
wanneer de aanhanger en de deelnemers naar de parkeerplaats mogen.
Zodra de aanhangwagen op de parkeerplaats is aangekomen kan de chauffeur oprijden om de
aanhangwagen aan te koppelen. Na het aankoppelen en instappen van de deelnemers vertrek de
chauffeur rechtsaf in de richting van Baarn. Linksaf slaan is niet toegestaan.
Deelnemers die niet met de auto met aanhanger mee rijden, verlaten samen met de ander chauffeur(s)
lopend het terrein en vallen zodra zij de poort van Buitenzorg uit zijn onder verantwoordelijkheid van
hun eigen leiding of ouders.
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13 Routebeschrijving
Zuiden / zuidwesten
A27 volgen, bij knooppunt Eemnes richting Amersfoort
Noorden
A28 volgen, bij knooppunt Hoevelaken A1 richting Amsterdam
Oosten
A1 volgen richting Amsterdam
Noordwesten
A1 volgen richting Amersfoort
Ga naar de P Carpool
In alle gevallen afrit 10 - Soest / Baarn-Noord van de A1 nemen. Deze afrit ligt vlakbij knooppunt
Eemnes (A27/A1). Ga naar de P Carpool.
Voor verdere route zie onderstaande plattegrond.
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14 Opening en sluiting
14.1 Opening en sluiting
Op zaterdag 4 juni, begint om 11.30 uur de officiële opening.
Op maandag 6 juni, rond 14.00 uur vindt de sluiting met de prijsuitreiking plaats.
Bij aankomst op het terrein, opening en sluiting heb je natuurlijk een correcte Scoutfit aan! Dit wil
zeggen: Scoutfit (blouse, trui of T-shirt), blauwe broek en groepsdas. De hele ploeg draagt natuurlijk
dezelfde Scoutfit!
De leiding van je groep, familie en andere belangstellenden kunnen bij de opening of sluiting
aanwezig zijn, hiervoor geldt wel een bezoekersregeling (zie 14.2 toegangskaarten).

LET OP!
Vanaf de opening tot na de sluiting op maandag, worden géén bezoekers op
Scoutcentrum Buitenzorg toegelaten.

14.2 Toegangskaarten
In de kampvuurkuil van Scoutcentrum Buitenzorg is tijdens de opening en de sluiting plaats voor
1.100 personen, waarvan 250 bezoekers.
Meestal willen meer dan 250 bezoekers de opening en sluiting bijwonen. Daarom zijn wij
genoodzaakt, voor de veiligheid van iedereen, toegangskaarten toe te kennen voor zowel de opening
als de sluiting.
Elke ploeg ontvang twee entreekaarten voor de opening en twee kaarten voor de sluiting. De
entreekaarten worden per e-mail verstrekt. Extra kaarten zijn NIET verkrijgbaar. Leiding, ouders
en chauffeurs zonder toegangskaart kunnen bij de entree van Buitenzorg de afloop afwachten.
Het kan voorkomen dat er door omstandigheden minder mensen in de kampvuurkuil kunnen worden
toegelaten. Dit kan gebeuren als het bijvoorbeeld erg warm is of juist slecht weer voorspeld wordt. Dit
kan erg teleurstellend zijn voor de mensen met toegangskaarten, maar is noodzakelijk voor de
veiligheid van de deelnemers en medewerkers. Wij rekenen in zo'n geval op uw begrip en
medewerking.

Veel succes en plezier met de voorbereidingen van de LSW. Tot ziens in Baarn!
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