#LSW2022

Totale gekte op de
parkeerplaats in Baarn

Op de carpoolplaats zijn vele vrolijk zingende en ongeduldig wachtende scouts. Als
vloggers zijn ze klaar voor de strijd.
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LSW opent spetterend
Voor het eerst na al die jaren is de LSW
weer van start en wat hadden we een
fantastische muzikale opening! De presentatrice en vlogger Charlotte zongen de
sterren van de hemel tijdens de eerste LSW
in jaren. Des te groter was de schrik toen
subkamp RoxBlok een spin in het publiek
had! Subkamp SnepTjet is misschien voor
niets en niemand bang, maar voor de Rox
Blokkers was het wel ff schrikken.

Team Charlotte op voorsprong in eerste challenge

Waar gaat de meeste aandacht naartoe?
Is het Charlotte? Zal Pieter de meeste aandacht krijgen van zijn volgers? Of toch een
van jullie, de regionale winnaars die als
nieuwkomer op de LSW op de voorgrond
treden? Iedereen is in ieder geval druk
bezig om het kamp in te richten zodat alle
108 deelnemende ploegen allemaal kunnen
strijden naar de eerste plaats.
#iChallengeYou

Cookies accepteren? Spot
deze gulle gevers voor een
zoete snack!

I Challenge You, de vloggers editie is knallend van start gegaan en de teams zijn
duidelijk: Subkamp TokToc en subkamp
JoepTjoep, horen samen met Dimitri en
Frederique in Team Pieter. Subkampen
SnepTjet en RoxBlok zijn samen met N1njaboy en Milou onderdeel van Team Charlotte.
Team Pieter startte erg sterk, maar toen
kwam team Charlotte met hulp van RoxBlok en SnepTjet op stoom en waren ze in
no time voorbij team Pieter. Charlotte lijkt
te slagen in haar missie om team Pieter te
verslaan. En Pieter, waar hoopt hij op? Zal
Pieter dan vanavond in de show eindelijk
erin slagen indruk te maken op Charlotte?
En wat gebeurde er nou eigenlijk tussen
N1nja-boy en Frederique?

Kamp-opbouw = lenen en
improviseren

10.000 vlogs en 88
opdrachten
Vanmiddag was het rennen geblazen voor
alle ploegen. 88 challenges en opdrachten
moesten ze uitvoeren in de wondere wereld
van videoproducties! Iedere dag worden er
10.000 video’s en vlogs gemaakt! Daar zijn
veel goeie en creatieve ideeën voor nodig.
Er werden veel credits verdiend met de verschillende challanges!

Deze LSW kent alleen maar winnaars. Onze
reporters interviewden op de subkampen
de ploegen en wat blijkt? Dit jaar hebben
we een gedeelde eerste plek hebben met
108 ploegen want elke ploeg is er van overtuigd dat ze gaan winnen. Dan moeten ze
allemaal wel de eerste plek krijgen, toch?

Volgens een anonieme ploeg hebben
de scouts van ploeg 31 de ballonnen van
een andere ploeg lek gestoken met een
zakmes. Weet jij meer, laat het weten via
de brievenbus op het subkamp.
De Giebels (ploeg 47) hebben de eieren van
ploeg 17 stukgemaakt door erop te gaan
staan.

Kampeertips van de scouts

Hot press: N1nja-boy en
Frederique samen gespot!

De challenges waren in volle gang en de
twee teams wilden niks meer met elkaar te
maken, maar toen gebeurde er iets geks:
hielden N1nja-boy en Charlotte nu heel
even elkaars hand vast?
Het gebeurde razendsnel dus als je het
hebt gemist is dat niet heel gek, maar het
gebeurde echt. Nu zijn de twee opnieuw
samen gespot. Is dit het begin van twee
teams die toch samen komen of loopt deze
nieuwe liefde uit op twee gebroken harten?

Hoe overleef je deze LSW? Hier wat tips uit
de subkampen.
De Haagse Beren uit Den Haag (108): Goed
samenwerken en plezier hebben.
Taj MaScouts uit Abcoude (110): ga niet
onder dode bomen staan want je weet
nooit of er takken uit vallen.
IJsvogels uit Veldhoven (109): niet met je
schoenen de tent in. Zullen ze zelf
natuurlijk ook niet meer doen.

bonuspunt verdienen? Knip!
Knip deze OKO
BADGE uit en
bevestig hem aan je
storyboard met een
paperclip.
Zeker weten dat
dit je bonuspunten
gaat opleveren.
Succes!

