
               

            

        REGIO KLEIN GELDERLAND              RSW2018   Big Bang 

 
RSW 2017  informatie voor de groepscontactpersonen 

 

Datum RSW:   13 t/m 15 april 2018 

 

Aanmelden:   (een ploeg mag uit 5-7 deelnemers bestaan) 

Aanmelding gaat via de volgende link in SOL  (eerst in SOL inloggen): 
https://sol.scouting.nl/as/form/19682/participant/new 
Dit kan t/m 30 maart gedaan worden. 

 

Betaling: Het kampgeld is €14,00 per deelnemer. Hiervan ontvangt de penningmeester 

van je Scoutinggroep een factuur. Deze moet voor aanvang van de RSW 

betaald zijn. 

 

Pionierhout: Tijdens de RSW kan pionierhout voor de keuken gehuurd worden. Dit kost 

€5,- per keuken (hiervoor krijg je 9 geschikte pionierpalen). Dit kan besteld 

worden via de inschrijving van de ploeg in SOL. 

 

Locatie RSW:  Scoutingkampeerterrein “De Waterberg” 

Deelenseweg Arnhem, net voor de viaduct van de A12 aan de rechterkant 

van de weg. 

 

Aanhangwagens: Aanhangwagens met het kampmateriaal voor de ploegen kunnen vrijdag 13 

april de gehele dag bij de Waterberg afgeleverd worden. Rond 18:00u gaat 

echter de poort tijdelijk dicht, omdat het dan op de toegangsweg tot het 

kampeerterrein te druk wordt met lopende deelnemers. Als er in die tijd nog 

aanhangwagens afgeleverd worden, dan zullen wij deze later naar boven (de 

parkeerplaats op het terrein) brengen. 

Zondag kunnen vanaf 15:00u de aanhangwagens weer opgehaald worden. 

Als het echter te druk (= onveilig) wordt op de oprit/ parkeerplaats, dan 

wordt deze tijdelijk afgesloten. Dit zal in ieder geval zo zijn na afloop van de 

kampafsluiting. 

 

Deelnemers: Vrijdag 13 april vanaf 18:00u mogen de deelnemers voor de RSW op het 

terrein arriveren. Om 18:30u gaat het echt beginnen en gaan de poorten 

naar de subkampen open. 

 

LSW: De ploegen die op de 1e, 2e en 3e plek eindigen mogen naar de LSW. Dit 

wordt gehouden in het Pinksterweekend, van zaterdag 19 mei t/m maandag 

21 mei 2018 

 

Contact: Voor noodgevallen zijn we tijdens de RSW bereikbaar op de volgende 

telefoonnummers (Coördinatieteam RSW 2018) 

 

 Roel Rougoor  0612728973 

Daan Verheij 0643364972 

Jelle de Hart  0626687235 

 

https://sol.scouting.nl/as/form/19682/participant/new

