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Creatief koken onder druk
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Influencer is geen luizenleven
Als influencer zit je niet lang stil: je moet
bezig blijven om nieuwe volgers te vinden
en je volgers te houden. Daarom gingen
de ploegen aan de slag met allerlei opdrachten om stempels te halen en volgers
te verzamelen: spijkerbroek hangen, liedjes
zingen, puzzels oplossen en nog veel meer.

Koken in het bos is net zo gemakkelijk als
in de keuken, bewezen de ploegen gisteravond. Van poké bowls tot pasta en Hemelse
modder. Nadat de ploegen zelf uitgezocht
hadden wat ze wilden koken, moest er een
taakverdeling komen. Dat viel niet altijd
mee: in ploeg 38 uit Olst kan Tim het beste
koken, al vindt hij dat anderen in zijn ploeg
net zo goed kunnen koken.
Koken was wel een beetje stressvol, het
moest allemaal gehaast en sommige ploegen vonden dat eigenlijk net te weinig tijd
hadden. Zo had ploeg 73 uit Eindhoven het
liefst nog een half uurtje extra gehad want
nu moesten ze snel eten en was er geen tijd
voor de afwas. Maar de toetjes maakten een
boel goed: zo maakte ploeg 36 uit Heerlen Hemelse Modder: een stevige chocolademousse, gemaakt met gesmolten
chocolade. Hoe vaak eet je dat nou bij het
kamperen?

Oei, een foutje gemaakt!
Gisteren berichtten we over een mogelijke
relatie tussen N1nja-boy en Frederieke. Hier
vermeldden we per ongeluk de naam van
Charlotte in plaats van Frederieke. Wat het
idee gaf dat er iets bloeide tussen Charlotte
en N1nja-boy, wat natuurlijk NIET het geval
is. Hiervoor onze excuses! Onze razende
reporters hebben namelijk N1nja-boy en
Frederieke samen gespot.

Ploeg 76 uit Alkmaar vond het
behoorlijk pittig, maar ze hadden dan
ook niet verwacht dat ze naar LSW zouden gaan: “De uitslag van de RSW kwam
nogal als een verrassing dus echt voorbereid waren we niet.” Gelukkig hebben ze
een duidelijk doel voor ogen: niet laatste
worden, maar een na laatste. De populairste
opdracht was misschien wel de foto-opdracht: “sommige groepjes komen wel drie
keer terug om een nieuwe gekke foto te
maken!”

Baekse Smarties wint
Mediaprijs 2022

Hike-hacks: zo bereid je je
het beste voor!
Vandaag staat de hike op het programma:
dé kans om punten te scoren en andere
ploegen ver achter je te laten (tijdens het
lopen en op de puntenlijst). Maar hoe zorg
je dat je zo goed mogelijk bent voorbereid
op de hike? Dit zijn de twee belangrijkste
tips volgens de andere scouts.

Ook deze editie is er weer veel gedeeld op
sociale media. Met het thema social media
kan de Mediaprijs natuurlijk niet ontbreken
dus in de kampvuurkuil werd vandaag de
prijs uitgedeeld. Ploeg 111 uit Beek won dit
jaar de prijs, met allerlei lekkers.

Goed slapen. Ploeg 76 uit Alkmaar, ploeg
113 uit Breda en ploeg 5 uit Breedenbroek
noemen alle drie dat je vooral goed moet
slapen. Ploeg 113: “daarna gewoon lekker
rustig aan doen en doorstappen, vooral niet
te snel willen doen.”
Veel eten meenemen, vertelt ploeg 109.
Verder heb je eigenlijk geen andere voorbereiding nodig. Al hebben sommigen uit
de ploeg wel goede schoenen gekocht, dat
helpt ook wel, zeggen ze.

Culinair drama in
kampvuurkuil

Kamp gossip

Hebben we vandaag het eerste echte
LSW-koppel? De roddels vliegen je om de
oren dat Nathan uit ploeg 19 (Ter Aar) veel
belangstelling krijgt van Rachel uit ploeg
70 (Nieuw-Vennep). De twee zijn nog niet
samen gespot, maar Rachel is al hard op
zoek naar Nathan. Wie weet wat dat nog
brengt?
Thijs van ploeg 62 (Tilburg Zuid) eet zijn
veters op in de kampvuurkuil als zijn zusje
hoger eindigt dan hij in de einduitslag.

De soapies onder ons zaten natuurlijk al
klaar voor een vervolg of minimaal het
“Instagram Official” maken van ons nieuwe
favoriete stelletje N1nja-rique (N1nja-boy
en Frederique). Helaas durfden ze de stap
nog niet te zetten en het team van Pieter
lijkt het zelfs te misbruiken voor hun eigen
gewin.
De tweede challenge was het maken van
een volledig driegangenmenu. Onze reporters waren erg blij dat ze de ‘creaties’ van
team Pieter niet hoefden te proeven, maar
zouden zo aansluiten voor de hoogstandjes van team Charlotte. We hopen voor
N1nja-rique dat de achterbakse actie van
team Pieter, om de kaneel te krijgen, geen
scheuren brengt in deze prille relatie.

