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Hallo Koos, welkom bij de 10e  
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat was jouw eerste kennis- 

making met Scouting? 

Hoe waren de zomer 

kampen in die tijd? 

Ik herinner mij niet of er toen 
al thema’s aan de zomer 
kampen waren gekoppeld.  
Wel ging er een Kapelaan mee 
en ‘s morgens was er eerst 
een openluchtmis. 
We werden naar het 
kampterrein gebracht met 
luxe wagens wat in die tijd al 
een belevenis was en als er 
niet genoeg vervoer was hielp 
de plaatselijke middenstand. 
De grote stukken werden 
gebracht door een wagen van 
Bode Scholte. 

Toen onze oudste zoon Jaco 
naar een sportclub wilde 
dacht ik laten we de scouting 
maar nemen want ik zag me 
niet elke week aan de kant 
van een voetbalveld staan.  
Dit was in 1985 waarna ik  
al snel gevraagd werd voor 
hand en spandiensten. Al snel 
ben ik toen welpenleiding 
geworden bij de oude Chute. 

Bij de welpen was ik 
Mang, de vleermuis. 

Dat was toch wel het 
Freggelkamp in Huizen, mijn 
eerste kamp als welpenleider. 
Ik speelde toen de reizende 
oom Roel en ik heb daarvan 
erg genoten, vooral toen de 
plaatselijke bevolking mij 
vroeg of ik daar woonde en 
een zucht van verlichting gaf 
toen ik dat ontkende en ze zag 
denken gelukkig. 
 

Het tweede kamp was in 1986 
het Bonte verenkamp in 
Bloemendaal. 
Hier speelde ik een ruïne 
spook in een oud kasteel, 
geheel geschminkt natuurlijk 
en haast onherkenbaar zelfs 
voor mijn eigen kinderen 
want intussen was de 2e zoon 
Perry ook lid geworden. 

Rond 1956, op mijn 7e ben 
ik lid geworden van de 
Nicolaasgroep, deze naam 
is later (in 1975) veranderd 
in Scouting JMC.  
In die tijd had Zoetermeer 
tussen de 5000 en 6000 
inwoners dus nog een 
boerendorp. Onze welpen-
horde telde 24 welpen. 

Volgens mij sta ik links 
knielend op de foto.  
Toen hadden we ook al 
de rood/ gele dassen. 
 

We hadden onze opkomsten 
op de zolder naast de 
Katholieke kerk bij de Dorps-
straat/ Nicolaasplein, waar nu 
het nieuwe parochiehuis  
‘De Kapelaan’ staat.  
Het was er altijd druk en in de 
zomer heet en in de winter 
moest je je handschoenen 
aanhouden van de kou, maar 
het was altijd gezellig. 
Toen ik 12 jaar was ben ik 
naar de verkenners over 
gegaan tot mijn 14e of 15e. 

Waar hielden jullie 

toen de opkomsten? 

Wanneer kwam je weer met 
Scouting, toen de  John Mc 
Cormick groep  in aanraking? 

Had je een Scoutingnaam? 

Wat was je leukste kamp? 
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Het 3e kamp was 1987 
Hamelenkamp in Velhoven 
waar we ook weer van 
genoten. 

Kamp 5 was het Goudkoorts 
kamp in 1989 in Harderwijk 
waar we natuurlijk de 
zeehonden hebben bekeken 
en er iedere dag wel goud-
klompjes gevonden werden. 
 

Kamp 11 was het Indianen 
kamp in Bilthoven in 1994, 
waar we halsbrekende toeren 
uithaalde maar uiteindelijk als 
indiaan uitkwamen. 
 

Kamp 9 was het Florkator in 
Zoetermeer in 1992 waar ook 
alle jeugd van Zoetermeer 
mocht komen en waar 
intussen zoon 3 Robert ook 
was aangesloten. Van liever 
lede een hele familie 
aangelegenheid.  
Maar Jaco zat inmiddels wel 
bij de verkenners onder 
leiding van Ed. 
 

Na deze tijd ben ik naar de 
Explores gegaan.  
Het eerste kamp hier was 
1995 in Wijlre (Limburg). 
Dit was natuurlijk heel wat 
anders, het was begeleiding 
en aansturen maar ook dit 
was een geweldige tijd. 

In 1994 ben ik toen gestopt 
als welpenleiding waarbij ik 
een blijvende herinnering 
kreeg, een zakdoek waarop 
alle namen van de kinderen 
staan. Deze bewaar ik nog 
steeds in mijn fotoalbum, een 
heerlijke tijd. 

Daarna volgde het J.M.C. 5.0 
kamp in 1996 in Drunen met 
de gehele groep. Hier werd 
veel gebouwd en gehiket. 
 

Daarna volgde het Explorer 
kamp op Terschelling wat ook 
mijn laatste kamp was i.v.m. 
studie.  
Wel ben ik  daarna nog  twee 
keer meegegaan met een 
welpenkamp in 2001 de 
Koning van Katoren en in 
2005 Ridderkamp in Diessen. 

Nu draai ik intussen al weer 
een jaar of 10 als 
materiaalbeheerder met 
enkele oud leden zoals Henk 
Akkermans, Dennis Bosman, 
en natuurlijk Rob Overvliet. 
Wij ontmoeten elkaar haast 
iedere dinsdagavond in de 
Chute en intussen hebben we 
ook de kleine reparaties in 
ons clubhuis op ons 
genomen. 

De antwoorden zijn wel wat 
veranderd. Maar dit zijn wel 
zo’n beetje mijn belevenissen 
met JMC en ik hoop er nog 
lang van te kunnen genieten. 

Kamp 4 was het Regenboog 

kamp in 1988 in Amsterdam. 

Kamp 6 was het 
Teletijdkamp in 1990 in 
Bavel, waar een tijdmachine 
in elkaar werd gezet door 
een professor gespeeld door 
Edwin en natuurlijk met de 
hulp van onze welpenhorde. 
 

Kamp 7 was het Arabieren 
kamp in 1991 in Zandvoort, 
waar wij voor Arabier 
speelde, naar de race van 
Zandvoort gingen en zelfs in 
de pitstop mochten. 

Kamp 8 was het Heksenkamp 
in 1992 in Delft waar wij onder 
meer het legermuseum 
bezochten. 

Kamp 10 was het Circus 
kamp in Diessen in 1993. 
daar is heel wat getoverd en 
zijn er heel wat clowns over 

de vloer geweest. 

Wat doe je tegenwoordig bij 

Scouting JMC? 

In het kader van 70 jaar 
Scouting JMC in 2016 blikken 
we ook terug naar een paar 
oude interviews uit clubblad 
Scoutiviteiten met vrijwilligers 
die nog steeds actief zijn 
binnen de groep. Ook jouw 
interview uit 1988 is te 
bekijken op onze website. 

Thx Koos! 


