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Koken zondagavond
Ook dit jaar werd de LSW bezocht door de
Michelin undercover agenten. Onze reporters konden er een paar interviewen en we
hebben de scoop. Helaas deelden de undercover agenten geen extra sterren uit op
de subkampen. Natuurlijk zegt elke ploeg
dat zij het beste restaurant zijn van de LSW.
Maar het afgesproken fusion cooking gerecht, was meestal van hoge kwaliteit en er
waren creatieve variaties te vinden.

Vandaag gingen de teams de hike lopen en
natuurlijk werd er gekookt. Team Charlotte
kwam hiermee op een dikke voorsprong!
Daarna deden de teams mee met de grote
dierenquiz: Waku Waku. De teams zijn aan
elkaar gewaagd want Frederique beantwoordt normaal met gemak alle natuurvragen, maar met N1nja-boy die Scoutpedia
uit zijn hoofd kent, is team Charlotte niet
onverslaanbaar.
Na een spannende race gaat Frederique er
met de winst vandoor en daarmee neemt
team Pieter de leiding. Alles komt nu aan
op de laatste challenge en de favoriet van
Dimitri: de lasergame!
Scan de QR-code om erachter te komen of hij het team
van Charlotte weet te overtreffen en de winnaar wordt
van deze challenge.

Een geheime ontmoeting
Net voor de lasergame
vond er ontmoeting
plaatst tussen N1nja-boy
en Frederique. Check hier
wat er plaats vond:

Op subkamp TocTok had een ploeg (onbewust) de koelkist in een marinadebak
veranderd. Vervolgens werd al hun eten in
zonnebloemolie gemarineerd. Of ze hier
sterren mee scoren, is maar de vraag.

Kamp gossip

Ploeg 24 uit Zwolle wil heel graag in de top
30 eindigen want dan organiseert de leiding een feestje voor ze. Eindigen ze in de
top 50, dan krijgen ze een grote taart.
In het kader van denken in oplossingen in
plaats van problemen: Thomas (PL) & Ties
(APL) van ploeg 77 hebben vannacht vanwege de regen in de aanhanger geslapen.

Tips: Zo blijft je kamp droog
Ja hoor, heb jij weer: mocht je eindelijk naar
de LSW, begon het halverwege het weekend keihard te plenzen. Vandaag wil iedere
ploeg al het materiaal weer droog mee naar
huis nemen. Hoe doe je dat? Deze scouts
weten het wel!
1.

Goede voorbereiding is het halve werk,
weet ploeg 35 uit Doesburg: door direct
je zeil goed te spannen en alles goed
neer te zetten onder het zeil, houd je
alles droog.
2. Trek alles goed strak: zorg dat je knopen
vanaf het begin goed vastzitten, vertelt
ploeg 56 uit Schoonoord, dan blijft alles
goed staan, ook wanneer het regent.
3. Neem ductape mee, dat kan bijna alles oplossen, ontdekte ploeg 24 uit
Zwolle. Zelfs wanneer je een lekke tent
meeneemt, kun je met ductape en een
handdoek een boel redden.

Grote pret tijdens natte subkampfeesten

We wisten allemaal dat het er aan zat te
komen, maar de regen veranderde niks aan
de pret. Deze keer speelden ze niet voor
de punten, maar vooral voor de lol. Op alle
hoeken van het terrein was wel iets te doen:
van een geïmproviseerde stier tot levend
tafelvoetbal en memorie. Favoriet was het
levend tafelvoetbal en de dansset waar
scouts de sterren van de hemel zongen en
dansten.
Iedereen bleef gelukkig nog een beetje
droog in jassen, regenpakken en vuilniszakken. Eigenlijk maakte het ook niet uit,
vonden de scouts, het was maar regen.

Waar slaap jij vannacht?

Verschillende ploegen van subkampen
RoxBlok en SnepTjet kregen zondagavond
de unieke kans om op deze LSW eens op
een andere plek te slapen, dan in hun eigen
tent. Bij SnepTjet mochten de scouts waarvan de tent was ondergelopen bij andere
ploegen slapen. RoxBlok had geregeld dat
de ploegen in het Kabouterhuis konden
overnachten. Iedereen maakte er ondanks
de nattigheid een feestje van. De ploegen
hielden een kleine bonte avond of waren
gezellig aan het chillen.

