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Hallo Edward, welkom bij de 
28e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Mijn eerste scouting jaren 
waren bij de Schultegroep, 
midden in de bossen van 
Diever (Drenthe). Daar is mijn 
liefde voor buitenleven en de 
traditionele scouting 
technieken ontstaan. Ben 
daar gestart als welp, 
verkenner explorer, vaandrig 
dat was (hulp)leiding bij de 
verkenners. Heb een aantal 
jaren diverse (internationale) 
scouting kampen 
georganiseerd voor stichting 
trapperskamp en voor de Hit. 
Alle kampen hadden een 
primitief thema en waren niet 
voor watjes ;-)  
Na een paar jaar  
ben ik bij JMC  
terecht gekomen;  
bij de explorers  
als begeleiding. 

Scouting is… 

Een belangrijke leerschool. 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De mensen die zich voor de 
vereniging willen inzetten. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een super gebouw die ook 
zorgt voor een aantrekkelijke 
verhuur. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Voor een “stadse” scouting 
een top locatie. 

Wat vind je van onze site? 

Op zich prima maar erg extern 
gericht. Zou ook voor de 
leden/kaderleden een grotere 
informatiebron mogen zijn. 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Facebook is de enige die ik 
actief volg. Vooral rond de 
zomerkampen en weekenden 
erg leuk om te volgen wat 
iedereen binnen de vereniging 
meemaakt. 

Vrijwilligerswerk is? 

Dat is zo gegroeid. Wilde 
graag al jong leiding worden 
om ook anderen een top tijd te 
laten beleven. Nu (her)beleef 
ik dat samen met de explorers 
en begeleidingsteam, mooier 
kan niet. 
 

Ik wilde weer bij een vaste 
club betrokken zijn en JMC 
leek mij een mooie club om 

mij aan te verbinden. 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

30 jaar 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Het is een afwisselende, 
uitdagende gezellige 
omgeving waar kinderen 
zich lekker kunnen uitleven. 
 

Waarom heeft scouting 
nog toekomst? 

Omdat er vrijwilligers zijn die 
zich voor de kinderen willen 
blijven inzetten. 

Waarom ben je vrijwilliger 
geworden? 

Voor mij een vanzelf-
sprekendheid. Spreek 
liever van vrijwilligersinzet 
dan van vrijwilligerswerk 
want zo voelt het nooit. 

Ik ben 
(teamleider) 
explorer 
begeleiding. 
 

En hoelang 
bij JMC? vanaf 2010 

Wat verbindt jou met JMC? 

Mijn begeleidingsteam 

en  explorers. 

Waar ben je trots op bij JMC? 

Mijn begeleidingsteam en de 
“oude” explorers die wat 
terug doen voor de 
vereniging als (hulp)leiding. 

Wat zou jij binnen JMC 

willen verbeteren? 

De traditionele scoutingskills 
doorgeven en voor de 

toekomst borgen. 
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Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Zullen een stuk of 30 weken 
aan kamp zijn. Geteld vanaf 
de welpen (sliepen in tenten) 
tot heden. 
 

Leukste kampvuurlied? 

Diegene die ik niet mee zing. 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Tomahawk steak   
of een lekker broodje  

gegrild spek. 

Hobby’s
? 

Bushcraft en het maken/   

snijden van houten lepels. 

Muziek? 

Als het maar herkenbaar 
is als muziek of ritmisch. 
Heb niks met hardrock. 

Zanger/zangeres/groep? 

Niemand specifiek. 

Radio? 538 

Koken op houtvuur. 

Tv-programma? 

Salvage hunters. 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? Nee 

Primitieve survival thema’s  
ja waarom? Daar ligt mijn 
passie naast scouting. 

Sport? 

Helaas niet meer. Gebrek 
aan discipline denk ik ;-) 
maar vroeger klimmen en 

diverse vechtsporten. 

Leukste activiteit? 

Wie weet. Zolang de chemie 
tussen mij en de explorers 
goed is en ik nog steeds een 
positieve bijdrage kan leveren 
wel. Of dat bij de explorers is… 
maar misschien is het dan tijd 
voor een jongere lichting 
begeleiding die het aanbod 
van de explorers dan beter “op 
maat” kan begeleiden. 

Mijn eerste trapperskamp in 
de Luxemburgse Ardennen 
als 14 jarige waarin ik iedere 
dag echt moest afzien en 
soms een traantje moest weg 
pinken maar zulke gave 
activiteiten deed. Tot m’n 18e 
deed ik ieder jaar weer mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook het behalen van mijn 
trapperskamp Extreem 
insigne (intensieve selectie 
week om staflid te kunnen 
worden bij de stichting 
trapperskampen en tevens 
cursus organiseren en 
begeleiden van primitieve 
expedities) staat hoog op m’n 
lijstje van herinneringen. 

Spel? 

Niet zo’n spelletjes mens 

maar vindt kaarten wel leuk. Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Mijn mes. 

Presentator/presentatrice? 

Chantal Jansen (multitalent). 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Boek / tijdschrift? 

Film? 

http://paulkirtley.co.uk 

Drank? 

Heat . 

Dier? 

Bloem/ 
plant? Zonnebloem. 

Vakantieland? 

Alles behalve Nederland. 

Slechtste 
eigenschap? 

Eigenwijs.  

Beste 

eigenschap? 

Stomste 
schoolvak? 

Wiskunde. 

Leukste schoolvak? 

Geschiedenis. 

Vieste eten? Zuurkool. 

Lekkerste eten? 

Indisch /Thais. 

Schoenmaat? 45 

Geluksgetal? 9  

Kleur? Groen. 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Dat mijn kinderen een gelukkig 
en gezond leven leiden. 

Waar kunnen we je ’s nachts 

voor wakker maken? 

Chocolade caramel/zeezout 
van Tony Chocolonely  

(als het dan toch moet). 

Daar zijn de meningen 
over verdeeld. 

Radler of 
borrel cola. 

The bushcraft journal en 
Historische Hoogtepunten. 

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

Acteur/ 
actrice? 

Thx Edward! 

Morgen 
Freeman. 

Idool? 

Idool klinkt wat zwaar maar 
veel bewondering voor Ray 
Mears en Paul Kirtley 
(internationaal bekende 
bushcraft instructeurs met 
eigen scholen. 

Website? 

App? Facebook en 
topogps. 

Hond. 

Eigenwijs.  

Wat wilde je als kind worden? 

Groot (dierenarts, 

militair en zakenman). 

Verzin een vraag voor 

de volgende… 


