




De organisatie dankt bij voorbaat alle groepen en individuen, leidinggevenden en uitvoerenden die een rol spelen bij de 
voorbereiding en uitvoering van deze RSW. Zonder jullie regie-vaardigheid is een première en RSW-Oscarwerdstrijd 
als deze niet mogelijk! Uiteraard hopen we iedereen weer terug te zien tijdens de RSW 2020!

informatie RSW 2019
12, 13 en 14 april

kom naar de première en win een RSW-oscar!
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AAN ALLE SCOUTS,
Wij, van de BosBios, hebben de eer jullie te mogen uitnodigen voor de première van de nieuwe 4D-film “Steam Train, Indian Punk”, op vrijdag 12 
april. Jullie leiding heeft enige tijd geleden al een filmposter ontvangen met daarop de uitnodiging in het kort. In dit programmaboekje staat wat meer 
informatie. 

De film gaat over een reis naar het Steampunk-tijdperk in het Wilde Westen. Per stoomtrein zullen we er heen reizen en we gaan een 4D-kijkje nemen 
bij de indianen van de Hemani-stam, één van de weinige bekende Steampunk-indianenstammen. En wat er verder nog in de film gebeurt, dat zie je 
vanzelf.

Bij een première hoort altijd een rode-loper moment. En bij de BosBios maken we dat moment graag nét wat bijzonderder. Jullie komen niet alleen 
om naar de film te kijken, maar jullie zijn dit hele weekend uitgenodigd om deel te nemen aan een strijd om de RSW-Oscars. Daarvoor is een viertal 
locaties in Western-Steampunk-stijl opgezet en op één van die locaties word je hartelijk ontvangen en mag je een kampement bouwen. 

Om mee te mogen doen dien je zelf voor een aantal zaken te zorgen. Wat precies, dat lees je verderop, in het wedstrijdreglement. Maar we noemen al 
vast een belangrijk ding dat je mee moet nemen: het “Golden Ticket”. Dat is het toegangsbewijs voor je hele ploeg. Het ticket moet op de rode loper 
gepresenteerd worden en geactiveerd worden. Lees goed wat je daarvoor moet doen!

Geen première zonder dresscode. Voor dit premièreweekend is deze Western-Steampunk. Dat is géén cowboy- of indianenstijl, maar een 19e-eeuwse 
kledingstijl met een tintje Western er in. Zie hiervoor de lifestyle & modebijlage en maak er wat tofs van.

Wij hopen dat jullie zin hebben om te komen strijden om de RSW-Oscars. En om “Steam Train Indian Punk” te komen kijken in onze speciaal hiervoor 
ingerichte BosBios. Onze Steampunkstaf staat in elk geval te trappelen om jullie te mogen ontvangen.

Hartelijke groet van de BosBioswachters
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Waar ligt de BosBios?
De RSW 2019 wordt gehouden in Lochem, tegenover Camping Ruighenrode, op het terrein van Scoutinggroep 
‘de Witte Wieven’. 
Navigatie-adres: Daniel Willemsenpad - kruising Gageldijk, Lochem

Routebeschrijving:
Vanaf de A1: Borden richting Lochem volgen, ga bij Lochem de brug over en volg de rondweg rond Lochem. Ga 
bij de rotonde links af (je rijdt voor een caravanbedrijf langs). Bij de vluchtheuvel rechtsaf het zandpad op. Eerste 
zandpad rechtsaf. Volg de aanwijzingen van de parkeerwachten.

Vanuit Zutphen: Ga bij de rotonde rechts af (je rijdt voor een caravanbedrijf langs). Bij de vluchtheuvel rechtsaf 
het zandpad op. Eerste zandpad rechtsaf. Volg de aanwijzingen van de parkeerwachten.

parkeren
	Degenen die jullie wegbrengen worden verzocht, nadat jullie zijn afgezet, om zo snel mogelijk weer te 

vertrekken in verband met de beperkte parkeerruimte.
	Zondag kunnen de ophalers hun auto’s parkeren op de zandvlakte.

Wij verzoeken de bestuurders om de aanwijzingen van de organisatie op te volgen voor een vlotte 
doorstroming.

Steam Punk
Indian Train
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inchecken
Vrijdag 12 april zijn jullie om 19.00 uur van harte welkom op het terrein in correcte scoutfit of in je Steampunk-
themakleding. Je leiding mag al vast materiaal afleveren en aanwezig zijn op het terrein vanaf 18.00 uur. Bij 
aankomst meld je je als complete ploeg bij de Steampunkstaf van jullie subkamp. Daar worden jullie ingecheckt en 
van de Steampunkstaf krijgen jullie te horen waar jullie de tent en keuken mogen opzetten. De tent moet staan 
vóór de kampopening, zodat jullie vrijdagnacht kunnen slapen.

aanhanger mee? let op!! 
Aanhangers mogen niet zelf naar het subkamp gereden worden. Als je met een aanhanger komt dan dien je deze 
af te koppelen op het grote veld. De organisatie zorgt voor vervoer van de aanhanger naar het subkamp en weer 
terug naar het grote veld (indien noodzakelijk).

houdoe en bedankt!
Zondag 14 april omstreeks 14.30 uur begint de sluiting – waarbij ouders van harte welkom zijn – met als 
hoogtepunt de bekendmaking welke winnende ploegen de RSW-Oscars in ontvangst mogen nemen en naar de 
LSW 2019 gaan. De sluiting is rond 15.15 uur afgelopen. Daarna meld je je met je hele ploeg af bij je en krijg je, 
ook als je geen oscar hebt, een herinnering aan dit mooie themaweekend. 

Noodnummer tijdens kamp
De centrale organisatie heeft een centraal 
noodnummer: 
06 - 45 73 64 39 (Ronald) 
Alleen voor noodgevallen! 
In andere gevallen eerst contact opnemen 
met je Steampunkstaf (subkampstaf) en 
daarna eventueel met je eigen leiding.

YOUR TICKETS PLEASE!
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west
Zuid
oost

ProgrammA vrijdag 12 april
19.00: welkom bij BosBios
De Steampunkstaf zal jullie rond deze tijd verwelkomen en wijzen bij welk station er nog plek is om je 
Western-Steampunk-tent op te bouwen. Om er voor te zorgen dat er voor iedereen voldoende ruimte is, 
meld je je met je hele ploeg. Zo weten we meteen dat iedereen aanwezig is.

Tot 21.30: lekker bouwen aan je onderkomen
Na het opzetten van de tenten en het slaapklaar maken daarvan, mag er al gestart worden met de opbouw 
van het kampement. Stoom lekker door! Hiervoor heb je tot ongeveer 21.30 uur de tijd. Dan verzamelt 
iedereen zich om naar de BosBios te gaan. Doen we gezellig met z’n allen samen. 

Rond 21.30: Naar de rode loper!
De Steampunkstaf zal een signaal geven waarop iedereen zich verzamelt om naar de première te gaan. 
Zorg dat je voldoet aan de dresscode voor de avond en dat je het Golden Ticket bij je hebt. En trek je 
fotogeniekste gezicht!

22.00: Steam Train Indian Punk – the movie
Hier kunnen we nog niet te veel over zeggen, maar het belooft een spannende film te worden. Met het 
4D-effect maak je het bijna echt mee!

afterparty
Als de film afgelopen is kun je nog even afteren in de foyer van je subkamp. Voor de ploegleiders zal er nog 
een PL-raad zijn, in het eigen subkamp, georganiseerd door je eigen Steampunkstaf.

23.30: time to sleep
Zaterdag wacht de grote strijd om de oscars. Daarom gaan we op tijd naar bed en moet het stil zijn op 
het terrein.

Noord
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STEAM TRAIN

INDIAN PUNK &
D



10 première - Oscarstrijd infO

Golden Ticket
Er was al over gesproken: het Golden Ticket. Hiermee kom je de premièrevoorstelling binnen. Nu is het 
voor de Oscar-wedstrijden zo dat je zelf het ticket in elkaar moet zetten, want er kunnen punten mee 
verdiend worden. Daarom zie je hieronder een aantal randvoorwaarden waaraan het ticket moet voldoen. 
Wees zelf creatief en zorg er voor dat je ticket op de rode loper de aandacht trekt van alle paparazzi-
fotografen en natuurlijk de jury!

	Afmetingen: ongeveer 30 x 40 cm
	Ondergrond: het ticket moet als een bord omhoog gehouden kunnen worden, dus een stevige 

basis zoals een plaat karton, hout of foam
	 Een buitenstaander moet aan het uiterlijk van het ticket kunnen zien dat het een ticket is.
	Opschrift. Op het ticket dient tenminste de volgende tekst leesbaar te zijn:  

Toegang tot de première van “Steam Train, Indian Punk”  
RSW 2019

	Ook je ploegnaam staat op het ticket
	 Voor je ploeg maak je een logo, dat zichtbaar is op het ticket
	Het is een golden ticket, dus een gouden kleur moet aanwezig zijn! Dit is nodig om het 

4D-effect te activeren.

WEDSTRIJDINFO
In dit hoofdstuk vind je belangrijke informatie over de Oscar-wedstrijd. Er zijn, naast de 3 Oscars voor LSW-deelname, 
Oscars te verdienen in de individuele categorieën Kamp-thema, Kamp-techniek, spellen, hike, maaltijd en het mooiste 
golden ticket. Wat moet je doen, waar let de jury op? Hieronder enkele do’s en don’ts en 
er staan tips, bagagelijst en regels. Doe er wat mee en win die gouden beeldjes!
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Koken met je eigen Steamoven
themamaaltijd
De maaltijd van zaterdagavond is een maaltijd in thema, die meetelt voor de einduitslag. Deze maaltijd wordt 
op gas klaar gemaakt, dus niet op houtvuur. Wat je gaat eten mag je zelf bedenken, maar het moet natuurlijk 
wel een bij de film passende maaltijd worden. Bedenk bijvoorbeeld iets met een stoomtrein of de Steampunk-
techniek-uitstraling. Zitten we in de restaurtatiecoupé? Wordt het eten door tandwielen aangedreven? Is het 
gestoomd door een Indiaanse punk? Blaas de jury omver met je thema en zorg dat het smakenpalet het stoom 
uit de oren doet komen, want hoe origineler je themapresentatie, des te meer punten. Hoe lekkerder, nog 
meer punten! Je Steampunkstaf zal de maaltijden beoordelen. Er wordt gelet op smaak, originaliteit, of het 
past bij Western-Steampunk, stoomtreinen of Steampunk-indianen, uiterlijk van de menukaart (bonnetjes!) 
en presentatie.

overig
De organisatie van de RSW zorgt ervoor dat er tijdens het ontbijt en de lunch thee is. Tijdens de 
programmaonderdelen is er een drinkpost. Voor de rest dienen jullie zelf voor drinken te zorgen dus neem 
bijv. een fles met ranja mee. Voor de ontbijten en lunches dienen jullie zelf brood en beleg mee te nemen (4 
broodmaaltijden dus).

Wat voorwaarden, om het iedereen gelijk te houden:

	 Je maaltijd heeft een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Wees creatief!
	 De ingrediënten voor je maaltijd moet je zelf meebrengen.
	 Deze maaltijd moet bereid worden van bestanddelen die niet kunnen bederven. 

Bedenk dat bij warm weer voedsel snel kan bederven en houd daar rekening mee. 
Een mogelijkheid is om bederfelijke etenswaren diepgevroren en in een koelbox 
mee te nemen, zodat het nog een lange tijd koel blijft. Voorgaren kan ook, maar 
zorg dat het dan lekker blijft en geen taaie droge kost wordt.

	 Je moet met je ploeg (of een afvaardiging daarvan) de maaltijd presenteren aan 
de . Voor-, hoofd- en nagerecht in één keer. Zorg dat je deze drie onderdelen 
tegelijkertijd klaar hebt en laat daarbij je eigen eten niet koud worden of 
aanbranden.

	 Bij de maaltijd hoort een menukaart, uiteraard in thema. Uit je menukaart blijkt 
wat we eten (hoe heten je themagerechten?) en wat het gekost heeft. Verwerk 
dus je bonnetjes in de menukaart. Ook moeten er je ploegnaam + nummer en 
subkampnaam op staan. De menukaart wordt als onderdeel van de presentatie 
beoordeeld.

	 De maximale kosten per persoon zijn € 2,50. We snappen dat potjes kruiden e.d. 
misschien niet in dit budget passen, maar als je per se een theelepel van ’t een 
of ander nodig hebt: plunder gerust je moeders keukenkastje. Daar zullen we 
soepel mee omgaan, als de belangrijkste en grote bestanddelen netjes in je bonnen 
verantwoord worden.
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Kamp-techniek
opbouw
Op vrijdagavond, na aankomst op het RSW-terrein, beginnen jullie met het opbouwen van het kamp. Dit 
bestaat over het algemeen uit een slaaptent en een gepionierde keuken met keukenzeil. Er wordt o.a. 
gekeken naar hoe jullie met het materiaal en met elkaar omgaan, of iedereen een taak heeft, en of deze 
taken eerlijk verdeeld zijn. Daarnaast word er gekeken naar de scoutfit. Uiteraard mogen jullie ook in je 
Western-Steampunk outfit je kamp opbouwen, als jullie maar hetzelfde gekleed zijn (dus niet de helft in 
scoutfit en de helft in thema)

beoordeling kamp
De kwaliteit van jullie kampement word pas beoordeeld op zaterdag, als jullie druk zijn met de wedstrijd. 
’s Ochtends zal je nog tijd hebben om je kampement af te maken met een subtiele finishing touch. Bij de 
kampbeoordeling wordt er gekeken of jullie de tenten op de juiste manier hebben opgezet, en of dit netjes 
is gebeurd. Denk hierbij aan strakke tentdaken en haringen en tentpalen op de juiste plaats. Daarnaast 
wordt er beoordeeld op hygiëne en veiligheid. Er word ook gekeken naar de constructie van de keuken. Is 
er gepionierd, is het stevig, zijn de juiste knopen gebruikt, zijn de verhoudingen goed (bijvoorbeeld hoogte 
bank/tafel/kooktoestel) en zijn er maximaal 12 palen gebruikt. 

afbraak
Dit gebeurt op zondagochtend. Er wordt wederom gekeken naar samenwerking en taakverdeling. Daarnaast 
is het belangrijk dat je het kampterrein netjes achterlaat en dat alle afval wordt meegenomen. De beoordeling 
wordt gedaan door de Steampunkstaf.
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Kamp-thema
Jullie zijn op bezoek bij één van de Steampunk-themalocaties. De film gaat o.a. over 
een stoomtrein, het Steampunk Western land en een Steampunk-indianenstam. 
Daarom willen we van jullie ook graag zien dat deze zaken goed in jullie kamp zijn 
verwerkt, met de nadruk op Steampunk. Niet alles hoeft even veel aanwezig te zijn, 
maar het gaat er om dat we ook bij jullie kampement in het thema van dit weekend 
terecht komen en daar blij van worden. Maak daar dus iets moois van in je tent, 
keuken, kleding en aankleding! Verzin een bijpassende naam voor je ploeg. Zoek 
inspiratie in de Lifestyle & Mode bijlage en geef er vooral je eigen toffe draai aan.



14 première - Oscarstrijd infO
klik op de plaatjes voor youtubefilmpjes (internetverbinding nodig)

spellen
Een beetje competitie kan geen kwaad. Er zijn spellen en 
andere sportieve programmaonderdelen waarmee gescoord 
kan worden. Wie daarbij het hardst zijn best doet verdient 
een opsteker, in de vorm van punten. Luister dus goed naar 
wat je moet doen en voer dit zo goed mogelijk uit. Het best 
scorende team krijgt de Oscar!

Hike
Elk jaar is er een hike, die de kennis van 
tochttechnieken op de proef stelt en waarbij 
op de posten opdrachten gedaan moeten 
worden. Er is een GPS voor nodig. Zorg 
dat je die hebt en weet hoe deze werkt 
(weet hoe je een coördinaat invoert, zorg 
dat hij is ingesteld op positieweergave hddd° 
mm,mmm’ en kaartdatum WGS 84). Ken ook 
je basistechnieken: kruispunt, bolletje-pijltje, 
stripkaart
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Jurering
Een jury (waaronder de Steampunkstaf en de BosBiosWachters) beoordeelt al deze onderdelen vakkundig 
en rechtvaardig. Omkoopbaar zijn ze niet (of probeer het toch eens, met tosti’s bijvoorbeeld…;)) Om je 
een idee te geven waar je punten voor kan krijgen staat hier in het kort overzicht waarop en wanneer er 
beoordeeld wordt. Het is geen exacte opsomming, want we willen ook ruimte laten voor eigen gezond 
verstand en leuke eigen ideeën van de deelnemers.

Let op: het is een wedstrijd, dus hulp van leiding, ouders enz. is niet toegestaan! Jullie mogen wel 
geholpen worden met het verplaatsen van je spullen naar het kampterrein. Mocht er geconstateerd 
worden dat er toch geholpen word met het opbouwen, dan zal er onverbiddelijk puntenaftrek 
plaatsvinden. Dat zou zonde zijn, toch? 

Merchandise: T-shirt
Je hebt zelf natuurlijk al je eigen Western-Steampunk outfit meegenomen (zie ook de modebijlage), maar 
de BosBios heeft voor de film speciale merchandise, in de vorm van een zeefdruk. Deze kun je gratis laten 
zetten. Als je geen Oscar wint, dan heb je altijd nog een mooi aandenken aan dit weekend. Neem dus een 
T-shirt mee waar we die zeefdruk op kunnen zetten. Zet je voor- en achternaam er in en je subkampnummer, 

voornaam 
achternaam
ploeg-nr.



16 Première - Oscarstrijd infO

- bijlage - 
dan kun je je eigen shirt ook weer terugvinden nadat we gezeefdrukt hebben.

STEAMPUNK
MODE & LIFESTYLE

Steampunk is een subgenre van fantasie of speculatieve fictie. De term verwijst naar de verhalen die zich afspelen 
in een tijd dat stoomkracht nog de primaire krachtbron was (meestal de 19e eeuw), maar die ook elementen 
van sciencefiction of fantasie bevatten, zoals futuristische uitvindingen en machines, of echt bestaande machines 
(zoals computers) die in deze verhalen veel eerder worden uitgevonden dan in werkelijkheid. Ook geeft dit 
genre de voorkeur aan metaal boven kunststoffen.

In de kleding is duidelijk het tijdperk en de fascinatie voor techniek terug te zien. 19e-eeuwse klederdracht, 
meestal stoer afgewerkt met heel veel ornamenten van leer of metaal. In deze bijlage geven we je in beelden een 
idee hoe steampunk er uit kan zien. En hoe je het eventueel zelf eenvoudig kan maken.



LADIES
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- bijlage - 



GENTLEMEN
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- bijlage - 
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- bijlage - 



ACCESSOIRIES
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- bijlage - 



ACCESSOIRIES
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- bijlage - 



DIY

KARTON

KRINGLOOP / GRATIS

RADERTJES & SLEUTELS
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- bijlage - 



VERF

WEES 
CREATIEF!

GOEDKOPE 
MATERIALEN
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- bijlage - 



STIJL & SFEER
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- bijlage - 



25RSW 2019

- bijlage - 
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BenodigDheden voor de Oscar-wedstrijd
Een handig lijstje met spullen die je nodig hebt, zowel persoonlijk als per ploeg.

persoonlijke bagage
	 persoonlijke bagage (zoals slaapzak, matje, schone kleren, ed.)
	 veldfles, bord, mok, bestek
	 scherp zakmes
	 extra theedoek
	 themakleding (een Western-Steampunk outfit, evt. accessoires, zie de bijlage lifestyle & mode en wees 

creatief!)
	 goede en ingelopen wandelschoenen
	 4 broodmaaltijden: ontbijt en lunch voor zaterdag en zondag. Regel eventueel met je hele ploeg dat er 

voldoende brood en beleg is
	 zaklamp
	 regenkleding
	 Een licht (liefst wit) T-shirt dat gezeefdrukt mag worden (dus zonder opdruk!)
	 Zonnebrandcrème indien van toepassing
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ploegbagage
	Minstens één uitgeprint exemplaar van dit boekje
	 EHBO-setje
	 pennen & papier
	 enkele stiften in verschillende kleuren
	 kleine dagrugzak
	 een plastic mapje/kaartenmap om routebeschrijvingen te beschermen 
	 een tent
	 voldoende pionier- en sisaltouw
	max. twaalf gemerkte(!) pionierpalen, voor het maken van een keuken
	 een tafelblad
	 een keukenzeil met stokken
	 Steampunk aankleding voor tent en keuken (zie de bijlage lifestyle & mode)
	Het Golden Ticket, om de première mee binnen te komen (zie hoofdstuk ‘Golden Ticket’ voor de eisen)
	 potje of flesje met biologisch afbreekbaar afwasmiddel
	 keukengerei / pannen enz.
	 ingrediënten voor de themamaaltijd (zie bij ‘koken met je eigen steamoven’ voor meer info)
	 fles met ranja
	 boterhamzakjes en clipjes
	 toiletpapier
	 een gasstel met volle gasfles of primusbrander met voldoende brandstof/doorprikkers (zie ook bij hoofdstuk 

‘Veiligheid’).
	 vuilniszakken
	 jerrycan
	 emmer
	 kompas
	 een kaarthoekmeter (en kennis hoe deze te gebruiken!)
	 een GPS (en kennis hoe deze te gebruiken!). kun je echt niet (voldoende) gps-en regelen, neem even 

mail-contact op met de organisatie, dan kijken we of we er een mouw aan kunnen passen. Je GPS dient op 
positieweergave hddd° mm,mmm’ te staan en kaartdatum WGS 84 (de laatste is meestal standaard ingesteld 
bij deze positieweergave)

	 Setje reservebatterijen voor de GPS (zorg dat er in je GPS volle batterijen zitten)

aandachtspunten
	 Pak alle bagage zo compact mogelijk in en neem vooral niet teveel mee
	Neem zoveel mogelijk duurzame spullen mee en zo min mogelijk wegwerpartikelen
	 Pak je persoonlijke bagage in (liefst één) stevige tas (niet in vuilniszakken, dat scheurt maar kapot)
	 Voorzie al je persoonlijke en ploegbagage van je naam en van de naam van je scoutinggroep.
	Alle spullen die jullie meebrengen, moeten ook weer mee naar huis genomen worden.
	 Probeer alles zo compact mogelijk aan te voeren, dus bijvoorbeeld alles op één aanhangwagen.
	De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de spullen die door jullie 

worden meegenomen.
	Kant-en-klare (prefab-) onderdelen zijn niet toegestaan (dus niet alvast thuis je driepoten in elkaar zetten 

bijvoorbeeld).
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HuisRegels in de BosBios
Er zijn nogal wat regels tijdens de RSW. Dat is niet om jullie lastig te maken of om vervelend te doen, maar om het 
in één keer duidelijk te maken. De BosBios en de omliggende Steampunk-kampementen mogen geen overlast 
veroorzaken en we willen dat de première en de Oscar-wedstrijd soepel en eerlijk verlopen. Vandaar deze 
huisregels. De BosBiosWachters en de Steampunkstaf zien er op toe dat de huisregels in acht genomen worden, 
maar ook leiding mag er op wijzen en zelfs jij mag het gerust zeggen als je iemand anders iets verkeerd ziet doen. 
Houd het dan wel netjes, want ook respect voor elkaar hebben is een regel…

Veiligheid en algemeen
	Het is niet nodig om het kampterrein te verlaten buiten het programma om. Wil je dat toch of is er een 

noodgeval, vraag dan altijd toestemming aan de Steampunkstaf. Toestemming van je eigen leiding is niet 
voldoende!

	Zelf een (kamp)vuur maken is niet toegestaan. De Steampunkstaf zorgt vast wel voor een mooie fik!
	 Je mag alleen je gasstel gebruiken wanneer er bluswater in de buurt is.
	 Je mag jouw gasfles zelf aansluiten op je brander, maar je mag deze niet gebruiken voordat jouw Steampunkstaf 

het gecontroleerd heeft. Als je twijfelt, laat het dan door de Steampunkstaf aansluiten. 
	Om onveilige situaties te vermijden zijn de volgende regels gesteld voor gasslangen:
	moeten aan het gasstel zijn bevestigd met slangklemmen
	er moet op staan ‘gasslang/0,05 bar’ plus het jaar van fabricage
	mogen niet langer zijn dan 1,00 meter
	mogen niet ouder zijn dan vijf jaar

	 zorg dat je kooktoestel stevig en stabiel en op een veilige hoogte staat (de kleinste van je ploeg moet in de 
pan kunnen kijken!)

	Als je iets vindt dat niet van jou is, dan lever je dat bij de Steampunkstaf in.
	We laten de EHBO-trommel het liefste dicht, dus wees voorzichtig met messen. Kapmessen, bijlen 

en dergelijke zijn verboden. Wanneer je jouw mes (meermalen) onjuist gebruikt, dan wordt dit door de 
Steampunkstaf in bewaring genomen.

	Heb respect voor anderen en andermans bezittingen.
	Zorg goed voor de natuur. Snijd niet in levend hout en wees bij het pionieren voorzichtig met de bomen.
	Mocht je de pech hebben dat er iets van jou door de Steampunkstaf is ingenomen, dan wordt dat bij de 

afmelding van je ploeg teruggegeven. De organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
verlies of beschadigingen van de in beslag genomen goederen.
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Hygiëne en rust
	 Van 0.00 uur tot 8.00 uur moet het stil zijn op het terrein en blijft ook iedereen in de tent.
	De waterkranen zijn er alleen om water te halen.
	 Bij de wasbakken mag je alleen jezelf wassen, dus geen afwas en/of groente.

Afval
De BosBios ligt op een prachtig terrein. Jullie zijn van harte welkom, maar als nette gasten zorgen jullie er 
natuurlijk voor dat dit zo mooi en schoon zal blijven als we het aantroffen. Zorg er dan ook voor dat het rond je 
eigen tent altijd schoon en opgeruimd is. Neem een eigen afvalzak of (thema)prullenbak mee om alles makkelijk 
weg te kunnen gooien. Als je iets gaat weggooien, doe dat dan op een nette manier.

Al het afval dat je produceert, zoals themamateriaal, etensresten e.d. dient iedereen zelf af te voeren. 
Op het terrein beschikken we namelijk niet over containers! Zorg dus voor voldoende vuilniszakken. 
Bij afmelden na de sluiting wordt door de subkampstaf je terrein gecheckt en als dat in orde is krijgt 
je hele ploeg het aandenken en kun je gaan.

roken en alcohol
Western-Steampunk lijkt misschien wel stoer, maar feitelijk heerst er een grote beleefdheids-etiquette. Alleen 
daarom al staat de Steampunkstaf het nuttigen van geen drank, drugs en rookwaar niet toe, hoe lekker het ook 
kan zijn. Wanneer je toch wordt gezien met een van de drie, dan wordt jouw hele ploeg gediskwalificeerd en 
naar huis gestuurd. Toestemming van je eigen leiding of je ouders is niet geldig.

Elektrische apparatuur
	De Steampunkstaf is 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen. Wij zorgen voor de veiligheid en dus is 

het niet nodig om tijdens de spellen of de hike een telefoon bij je te hebben, tenzij anders aangegeven.
	Alle elektrische apparatuur is verboden, m.u.v. een zaklamp en een fotocamera. Al het overige wordt door 

de Steampunkstaf in bewaring genomen.
	Mobiele telefoons zijn ten strengste verboden. Als je gebruik maakt van een mobiel tijdens de spellen, dan 

wordt je ploeg voor dat spel gediskwalificeerd. Indien het om persoonlijke omstandigheden noodzakelijk is 
om een mobiel bij je te hebben, kan je deze direct bij binnenkomst in bewaring geven bij jouw leiding. Word 
je betrapt met een mobiel, dan wordt ‘ie ingenomen door de Steampunkstaf. 

Meer informatie
Zie voor meer informatie over de RSW:
www.regio-rondomdeijssel.nl

Op deze site zullen ook foto’s van de RSW worden gepubliceerd.
Mocht je nog vragen hebben, stel ze aan je eigen leiding. Mochten die het niet weten, dan kun je de organisatie 
bereiken op: 
scouts@regio-rondomdeijssel.nl

Zie voor meer informatie over de LSW:
www.scoutingwedstrijden.nl

staf


