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Hallo Tjeerd, welkom bij de 
39e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

In 2015 begonnen  
als leiding bij de  
Verkenners,  
daarna teamleider  
bij de Verkenners  
en momenteel aanspreekpunt 
bij de Verkenners. Verder ben     
                        ik een jaar leiding  
                        geweest bij de  
                        Dewani Welpen en  
                        ben ik sinds 2017  
                        Praktijkbegeleider  
                        bij JMC en heb ik 
voor een aantal leiding al hun 
kwalificatie mogen aanvragen. 
 

Ik ben bij JMC gekomen via 

René van Aalderen. 

Vader  
Wolf. 

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

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

27 jaar. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Scouting kent veel diversiteit 
en stimuleert iedereen te 
blijven ontwikkelen en bij te 
leren. Binnen Scouting worden 
kinderen uitgedaagd zich 
verder te ontwikkelen en 
hiervoor is de inzet van 
vrijwilligers hard nodig. 
Leiding kan daarbij gebruik 
maken van de Scouting 
Academy om meer deskundig-
heid te krijgen om de functie 
binnen de Scoutinggroep te 
vervullen. Scouting biedt 
daarmee voor iedere leeftijd 
ontwikkelmogelijkheden. Wat 
ook buiten Scouting goed van 
pas kan komen. 
 

Waarom heeft scouting 
een toekomst? 

Tegenwoordig zie je steeds 
vaker dat kinderen achter de 
spelcomputer kruipen en via 
de spelcomputer spreken met 
verschillende “virtuele” 
vrienden. Tijdens opkomsten, 
weekenden en zomerkampen 
leer je bij Scouting o.a.: 
anderen kennen, omgaan met 
anderen, samen te werken, 
anderen te helpen, dingen te 
organiseren, een tent op te 
zetten, verschillende tech-
nieken om (veilig) van de ene 
naar de andere plek te komen, 
veilig een (kamp)vuur te 
maken en leer je een maaltijd 
samen te stellen en deze te 
bereiden. Allemaal dingen die 
later nog van pas gaan 
komen, niet alleen thuis maar 
ook in je toekomstige baan. 

Hoelang bij 
Scouting JMC? 4 jaar. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Dat zijn voornamelijk het 
leidingteam en de leden van 
de Verkenners. 
 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Ik ben er vooral trots op dat 
we ondanks de lastige tijd 
die we hebben gehad bij de 
Verkenners, met het 
leidingteam de verkenners 
een leuke tijd hebben 
gegeven en blijven geven. 
Verder ben ik er trots op dat 
het leidingteam elkaar helpt, 
wij er met elkaar altijd weer 
uit komen en wij met elkaar 
de beslissingen nemen. 

Leiding bij de 
Verkenners en 
Praktijkbegeleider. 

Wat kan jij brengen voor 
de leden van JMC? 

Scouting is… 

Wereldwijd de grootste 
jongerenorganisatie waar 
jongeren met spannende en 
leuke activiteiten worden 
uitgedaagd zich persoonlijk te 
ontwikkelen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de 
spelvisie SCOUTS:  
Samenwerking, Code en 
tradities, Outdoor, Uitdaging, 
Teamgevoel/teambuilding en 
Spel en creativiteit. 
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Omdat ik het leuk vind om, 
samen met anderen, kinderen 
een leuke en uitdagende tijd te 
laten beleven, waarin er 
tevens een bijdrage geleverd 
wordt aan hun ontwikkeling. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Muziek? 

Van kinds af aan ben ik lid 
geweest van een drumband. 
Hier speelde ik jarenlang 
Bariton (blaasinstrument). 
Daarna ben ik ook een paar 
jaar Tambour-maître 

geweest. 

Boek / tijdschrift? 

Drank? Baileys en 

Martini Asti. 

Vakantieland? Gran 
Canaria. 

Het Bronzen Waarderings-
teken van Scouting 
Nederland, welke ik in 2014 
heb ontvangen bij de Scouting 
PéPé-groep Loosduinen in 
Den Haag voor alle inzet voor 
Scouting Nederland en de 
Scoutinggroep. 

Ik ben Kwaliteitsadviseur op 
de afdeling Klinische Chemie 
en Laboratoriumgeneeskunde 
in het LUMC te Leiden. 
Daarnaast ben ik auditor bij de 
Raad voor Accreditatie. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

The Green Mile; A Perfect 
World; Labyrinth; Cast Away. 
 

Sport? 

Veel sporten gedaan, o.a. 
Tennis, Wedstrijdzwemmen; 
Stijldansen (Ballroom en 
Latin); Schaatsen. Momenteel 
doe ik geen sporten. 

Ja, vrijwilligerswerk vind ik erg 
belangrijk, dus ik zal zeker 
altijd vrijwilligerswerk willen 

blijven doen. 

Spel? 

Istanbul; Ticket to ride; 
Beverbende; Five crowns; 
Sequence; Splendor; Catan; 
Carcassonne; etc. 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

met de Scouting Drumband 
Den-Haag naar Denemarken 
en Zweden, waarbij we een 
aantal maal opgetreden 
hebben op de World Jamboree 
te Kristianstad Zweden. Het 
leiding geven bij de Kabouters 
en de Verkenners en het 
organiseren van de 
Sinterklaasintocht, de 
Kerstmarkt en de 
Dodenherdenking bij de 
Scouting PéPé-groep in Den 
Haag. Het opzetten van de 
speltak Verkenners bij 
Impeesa Zoetermeer. Leiding 
zijn bij de Verkenners van 
JMC. Maar het mooiste blijft 
altijd weer het zien van blije 
gezichten van jeugdleden 
tijdens opkomsten, 
weekenden en zomerkampen. 
 

Film? 

Wat is de meest bijzonder 
badge van scouting? 

Hobby’s? 

Scouting; Boot; Spelletjes. 

Werk? 

Managementboeken. 

Dier? Olifant. 

Bloem/plant? Orchidee. 

Als leiding hoop ik dat ik de 
kinderen een leuke en 
onvergetelijke tijd kan bieden 
en dat ik ze, samen met de 
andere leiding, verder kan 
helpen ontwikkelen.  
Als praktijkbegeleider hoop ik 
dat leiding naar mij toe komt 
als zij zich verder willen 
ontwikkelen en zij als leiding 
hun kwalificatie 
leidinggevende, kamp of 
teamleider willen behalen en 
hoop ik dat ik andere leiding 
kan helpen / coachen om hun 
competentie te verbeteren. 
 

Er zijn meerdere leuke 
herinneringen. Ik begon bij de 
Jeugddrumband Scouting 
Den-Haag en de optredens en 
vooral de concoursen waren 
altijd erg leuk. In 1994 de 
deelname aan de Europese 
Jamboree gevolgd door de 
World Jamboree in 1995 te 
Dronten Nederland en in 2011 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Slechtste eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Harde werker; Zet me graag 
voor anderen in / behulpzaam. 

Vieste eten? Spruiten. 

Lekkerste eten? Lasagne. 

Schoenmaat? 42.  

Kleur?  Zeegroen. 

Snurk je? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Yoghurt en ijs. 

Nee. 

Stopwoordje? Toch? 

Eerder met pensioen gaan. 

Wat wilde je als kind worden? 

Dierenarts. 

Grootste wens? 

Hier ben ik lid van de 
Jeugddrumband Scouting 
Den-Haag en speel ik 
Bariton. Dit is een foto 
gemaakt voor het Torentje bij 
het Binnenhof, na een 
optreden op het Binnenhof. 

Ontvangst van het Bronzen 
waarderingsteken van 

Scouting Nederland 

Groepsfoto met de 
Verkenners van Scouting 
JMC na de installatie in 
oktober 2018. 

Concours te Den Haag met de 
Scouting Drumband Den Haag, 
ik als Tambour-maître. Hier 
behaalden we de Defiléprijs, 
de 1e prijs Marswedstrijden, 
1e prijs Showwedstrijden en 
de Saltzherr trofee voor de 
band met de meeste 

progressie. 

Groepsfoto met de Welpen van 
de PéPé-groep Loosduinen. 

Naar welk land wil je 
nog heen op vakantie? 

Thailand en Nepal. 

Trek me snel iets (persoonlijk) 
aan; Kan vrij snel reageren. 

 Stomste schoolvak? 

Eigenlijk vond ik niks stom. 

 Leukste schoolvak? 

Scheikunde, natuurkunde, 
wiskunde en biologie. 

Geluksgetal? Heb ik niet. 

Thx Tjeerd! 


