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Hallo Mariëtte, welkom bij de 
34e JMC Vrijwilligers Chat.  
Dit keer een speciale JOTA-
JOTI  editie, want van 19 t/m 
21 oktober 2018 zijn we bij 
Scouting JMC weer actief met 
het jaarlijkse wereldwijde 
communicatie- en 
techniekevenement 
Jamboree On The Air - 
Jamboree On The Internet. 
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik heb elk jaar als 
radioamateur geholpen bij de 
JOTA: verzinnen van (radio 
gerelateerde) spelletjes, 
zenden en solderen. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Sinds 2012 heb ik elk jaar nog 
meegedaan met de JOTA, ik 
zie de kinderen en de leiding 
elk jaar en zie dan dat ze 
allemaal gegroeid zijn: de 
kinderen zijn wat ouder 
geworden en de kleur van de 
blouse is gewisseld. Leuk om 
de bekende gezichten dan 
weer te zien... 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een mooi gebouw met veel 
mogelijkheden. Op de foto de 
gepionierde toren in 2017 met 
de antennes om vanuit de 
Chute te kunnen zenden. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een prima park 

met bos en water. 

Ik ben gevraagd door de 
radioamateurs van 
Zoetermeer om te komen 
helpen. 

Nee, wel een radioroepnaam: 
PA1ENG 
 

Wat heb je in al die jaren bij 
Scouting JMC gedaan? 

Hoelang zit jij al bij Scouting? 

Ik heb zelf nog nooit op 
scouting gezeten, maar help 
al sinds 2012 mee bij de 
JOTA in Zoetermeer. 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Omdat je samen leuke dingen 
doet en daarmee in spelvorm 
leert samen te werken. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Scouting is afwisselend en je 
leert er veel, we zijn met zijn 
allen zo verslaafd aan de 
telefoon dat het juist leuk is 
om met scouting aan andere 
communicatie te werken. 

Dat we met zijn allen wat meer 
naar elkaar luisteren om 
elkaar te begrijpen. Soms 
praat iedereen door elkaar als 
we iets uitleggen over de JOTA 
en dan is het fijn om een beetje 
ruimte te krijgen om wat te 
zeggen. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Ik ben er radioamateur bij 
de JOTA, het is erg leuk om 
samen te zenden en over 

morse te leren. 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Op iedereen die zijn steentje 
bijdraagt om er een hele leuke 
vereniging van de te maken 
met activiteiten waar we veel 
van kunnen leren. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? Ik ben 

radioamateur bij 
de JOTA, elk jaar 
in het derde volle 
weekend in 
oktober. 

Scouting is… 

Een grote groep gezellige 
mensen die samen leuke 
dingen doen om daar 
slimmer van te worden en 
plezier in te hebben, 
bijvoorbeeld door samen op 
kamp te gaan, te leren over 
knopen en natuurlijk radio. 
 



 

 
 
  
    
  

 

  

  J M C       Vrijwilligers Chat 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat vind je van onze site? 

Mooi, duidelijk overzichtelijk 
en natuurlijk leuk om de oude 
foto’s weer terug te vinden 
voor de mooie herinneringen 
aan de verschillende JOTA’s 
tot nu toe. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Ik volg JMC via Facebook door 
het hele jaar. Erg leuk om te 

zien wat er allemaal gebeurt! 

Omdat ik het leuk vindt om elk 
jaar weer de blije gezichten te 
zien als we met radio bezig 
zijn. Daar word ik zelf ook blij 
van. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste activiteit? 

Nog geen. Maar wel de 
JOTA’s vanaf 2012 met elk 
jaar een ander thema. 
 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Ik doe allerlei vrijwilligerswerk 
bij de radioamateurvereni-
ging, zoals het geven van 
lezingen, organiseren van 

wedstrijden etc. 

JOTA , omdat daarin 
communicatie en techniek 
centraal staat. Je kunt zoveel 
leuke spelletjes doen met de 

JOTA, zenden en solderen... 

Jazeker, dat blijft leuk. 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

De mooiste herinnering is hoe 
we vorig jaar in een hele korte 
tijd met zijn allen een heel 
bijzondere JOTA hebben 
neergezet met een 
radioamateur station en een 
echte radiostudio. Ik vind het 
heel erg leuk als we zo met 
elkaar samenwerken dat er 
een echte verbinding ontstaat! 

Vrijwilligerswerk is? 

Samen werken aan een 
betere wereld door je in 
te zetten voor elkaar. 
 

Voor welke speltak zou je 
nog wel een keer leiding 
willen zijn? 

Ik wil bij elke speltak wel 
leiding zijn of helpen bij een 
opkomst die gaat over radio, 
morse of andere 
communicatie mogelijkheden. 
 

Wat is de meest bijzondere 
badge welke je van scouting 

hebt of hebt verdiend? 

Ik heb een vrijwilligersbadge 
en wat naambandjes van de 
JOTA’s maar het meest 
bijzondere is de das die ik met 
de laatste JOTA kreeg. Die is 
paars met het logo van Radio 
John McCormick er op in het 
wit, helemaal compleet met 
vriendschapsknoop en leren 
JMC parachute. 
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Hobby’s
? 

Amateurradio! 
Lezen en 
zwemmen. 

Muziek? Pop uit de jaren 
‘80 en ’90. 

Zanger/zangeres/groep? 

Ik vind heel veel leuk, ik heb 

meerdere cd’s van The Corrs. 

Radio? 

Moet ik deze vraag echt nog 
beantwoorden?  

Geen , ik vond school erg leuk. 

Drank? 

Koffie, thee of limonade 
(sinas), ik drink niet zo 
vaak alcohol. 

Vakantieland? Hongarije. 

Stomste schoolvak? 

Leukste 

schoolvak? Wiskunde. 

Vieste eten? 

Peultjes met dikke randen. 

Lekkerste eten? 

Iets met kaas uit de oven. 

Schoenmaat? 40  

Kleur? Blauw. 

Snurk je? 

Wat maakt jou aan 
het lachen? 

Als ik kinderen zie genieten 
tijdens een JOTA of andere 
scoutingactiviteit. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Als we meedoen aan een 
radiowedstrijd is die vaak 24 
of 48 uur lang met meerdere 
personen die elkaar 
afwisselen, je mag me dus 
wakker maken om een paar 
uur te zenden in zo’n 
wedstrijd  

Wat denk je? Een portofoon!  

Tv-programma? 

Ik kijk niet zo vaak tv, in de 
avond ben ik vaak bezig met 
dingetjes die met radio te 
maken hebben zoals het 
organiseren of bezoeken van 
activiteiten. 

Nee. 

Stop-
woordje? 

Zeg maar. 

Sport? Zwemmen, fietsen 

en wandelen. 

Welk cadeau zou je 
JMC willen geven? 

Spel? 

Het zeeslagspel welke we 
vorig jaar met zijn allen 
hebben gedaan, veel boten in 
een grote zee met bommen  

Acteur/actrice? 

Antonio Banderas. 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 
tas niet ontbreken? 

Film? 

Take the lead, een 
waargebeurd verhaal over 
een professionele dansleraar 
die op een school les gaat 
geven om kinderen op het 
goede spoor te brengen. 

Wat wilde je als kind worden? 

Radio dj of docent. 

Verzin een vraag 
voor de volgende… 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Zelfgemaakte bamiballen en 
kaassouffle’s van kokkie 
Stefan! Daar kan ik me elk 

jaar weer op verheugen. 

Dier? Schildpad. 

Bloem/plant? Calandiva. 

Naar welk land wil je 
nog naar toe op kamp  
of vakantie? 

De landen in zuid Europa, 
zoals Italië en Spanje. 

Geluksgetal? 11 

Grootste wens? 

Dat de wereld een beetje 
beter wordt, eerlijker en 

liever. 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Thx Mariëtte! 

Samen met Henny PA3HK de 
vlag vasthouden van 
PA6JMC/J, de radioroepnaam 
die we met de JOTA gebruiken 
voor Scouting JMC. 

Met de speciale call 
"PA6JMC/J" werd ook op 18 
oktober 2014 een algemene 
oproep (CQ) geplaatst door 
de zendamateurs om 
contact te maken met 
andere scouts.   
Aan het eind van elk 
gesprek (QSO) wordt deze 
gelogd om later een 
zogenaamde QSL-kaart te 
versturen die het gesprek 
bevestigd (QSL). Hieronder 
de kaart van JMC. 

Zenden tijdens de JOTA op 
19 oktober 2013. 

Solderen en zenden 
op 15 oktober 2016. 

20 oktober 2012, mijn eerste 
JOTA bij Scouting JMC. 

Een bericht versturen in morse 
op 17 oktober 2015. Ook werd 
dat jaar een start gemaakt met 
een groot soldeerproject van 
het logo van Scouting JMC. 

Zendamateurs PA3HK en 
PA1ENG werden tijdens de 
JOTA-JOTI op zaterdag 21 
oktober 2017 geïnterviewd 
voor 'Radio John McCormick'. 
Een gesprek waarin twee 
radiowerelden met elkaar 
werden verbonden. 

Tot ziens bij de 61e JOTA en 
22e JOTI van 19 t/m 21 oktober 
2018 in De Chute.  
73 de Mariëtte PA1ENG. 


