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Hallo Eric, welkom bij de 22e 
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoelang bij JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Dat is wel een mooi verhaal. 
Sietske, mijn vrouw, zit al zo’n 
beetje haar hele leven op 
scouting. Toen ik een keer 
meekwam met een groepsacti- 
viteit vroeg Henk Akkermans 
me al snel of ik niet eens wat 
vaker langs zou willen komen. 
Zo gezegd zo gedaan. M’n 
introductie tot JMC was het 
Harry Potter weekend; een erg 
leuk weekend zo blijkt, ik ben 
immers al 16 jaar blijven 
hangen ;-) 

Scouting is… 

De wereld leren kennen in al 
zijn aspecten. Klinkt 
misschien een beetje diep; 
maar Scouting is zo’n mooie 
speeltuin waar je in een 
voldoende beschermde 
omgeving jezelf en anderen 
kan leren kennen; uniek wat 
mij betreft. 
 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Alle zaken eromheen zoals 
het gebouw en de locatie 
helpen zeker mee; maar het 
allerbelangrijkste zijn de 
mensen die de sfeer bij JMC 
die van JMC maken. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een prachtig gebouw die onze 
manier van scouting beleven 
goed ondersteund. Ik ben ook 
erg blij met de verbeteringen 
en aanpassingen die de 
laatste tijd gedaan zijn zoals 
het buitenterrein en de 
kampvuurkuil. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een mooie locatie!  
Jammer dat Dutch Water 
Dreams, waarvoor een stuk 
van ons park moest wijken, 
nu leeg staat en staat te 
verpauperen. 

Wat vind je van onze site? 

Alle informatie staat erop; 
maar een site die zo goed 
bijgehouden wordt verdiend 
ondertussen weleens een 
update naar de huidige 
standaard. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  
Youtube en App? 

De wijze waarop dit op dit 
moment wordt ingezet draagt 
enorm bij aan die Sfeer 
waarover ik net sprak. Ik kan 
me niet voorstellen dat er 
iemand in Zoetermeer is die 
nooit onze naam heeft 
gehoord of gelezen. 

Ik heb best een aantal functies 
en speltakken gehad bij JMC.  
7 jaar Welpenleiding tegelijk 
met Pivo- en Stamlid, 5 jaar 
Bestuurslid tezamen met 
 

Ik zit mijn hele scouting 
carrière al bij JMC; dus 
ook 16 jaar. 
 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al 

bij Scouting? 
Alweer 
16 jaar. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Nou, ik zou ze aanraden 
gewoon eens met een open 
blik een kijkje te komen 
nemen. Als er dan een klik 
ontstaat ervaren ze zelf wel 
wat scouting is. 
 

Waarom heeft scouting 

nog toekomst? 

Omdat ik denk dat scouting 
zoals ik het ken ook gewoon 
met zijn tijd meegaat. Mijn 
ervaring is dat er bepaalde 
zaken binnen scouting blijven 
bestaan maar dat de vorm 
waarin best kan wijzigen als 
de tijd daarom vraagt. 
Scouting als organisatie 
houdt zich niet angstvallig 
vast aan het verleden maar 
behoud wel de gedachte 

waaronder scouting bestaat. 

Groepsactiviteitenbegeleider 
en nu ben ik Explorer Begelei-
ding. Ook heb ik, natuurlijk niet 
alleen, 2 groepskampen 
mogen organiseren. 
 

Dat is een simpel antwoord. 
De mensen en de sfeer.  
 

Op dit moment doe 
ik wat ik het leukste 
vind uit een rijtje 
dingen die ik bij 
JMC heb gedaan:  
Ik ben op dit  
moment  
Explorer 
begeleiding. 
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Vrijwilligerswerk is? 

Vroeger werd ik zelf altijd 
meegenomen naar bos en 
strand door mijn vader; hij 
leerde me best veel over het 
buitenzijn en buiten beleven. 
Toen ik met scouting in aan-
raking kwam kreeg ik hierbij 
een beetje hetzelfde gevoel. 
Die basis is eigenlijk uitge-
groeid naar dat ik scouting 
kan gebruiken om mijn 
Explorers een veilige en 
vertrouwde omgeving kan 
bieden waar ze zichzelf 
mogen en kunnen zijn. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 

steeds als vrijwilliger? 

Ja, ik zie mezelf zeker over 5 
jaar nog als vrijwilliger en 
zoals ik er nu over denk ook 
nog wel als Explorerbege- 
 

Wat is je leukste 
herinnering aan scouting, 

wat blijft je altijd bij? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Ik weet het niet precies. Er 
zijn ook jaren geweest dat ik 2 
kampen achter elkaar mee 
ging; eerst met de Welpen, 
daarna met de eigen stam.  
Ik denk dat het er ook wel een 
stuk of 16 zijn ondertussen. 
 

Leukste kampvuurlied? 

Ik zou heel graag een gitaar 
willen kunnen spelen; maar 

zingen kan ik niet . 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Kip… Gewoon een hele kip 
gegrild boven kampvuur, er 

is weinig iets lekkerder. 

Hobby’s
? 

Scouting, Moestuinen 
en hydrocultuur. 

Dit moet toch wel met de boot 
naar een kampterrein in 
Engeland zijn. We hadden via 
een Explorer geregeld dat we 
mee mochten op een 
vrachtschip naar Engeland. 
Het schip had verder geen 
passagiers naast ons. De kok 
had lekker voor ons gekookt, 
en ik had samen met Sietske 
een eigen hut om te slapen. 
Alles was gewoon goed 
geregeld en gaaf om mee te 
maken. Het mooiste was nog, 

het was gratis . 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Gewoon leuk. Ik kan er een 
heel verhaal van maken maar 
dat is wel wat het is. Ik krijg 
er energie van, vind het leuk 
bij een vereniging te horen en 
toch ook wel bijzonder dat ik 
mag bijdragen aan een beetje 
betere maatschappij. 

Doe je nog ander 

vrijwilligerswerk? 

Nee, scouting is het “enige”. 
Ik zou ook niet zo goed weten 
waar ik nog tijd over heb . 
 

Ik weet de naam even niet 
meer. Het zal iets geweest zijn 
als “tijdreizen”. Een door mijn 
leidingteam georganiseerd 
kamp voor de kabouters. 

Leukste activiteit? 

Dat is een lastige vraag zeg. 
Niet omdat er niets leuks 
gebeurd is; maar juist omdat er 
zoveel gebeurd is. Ik vind het 
lastig er 1 verhaal uit te pikken. 
Van buiten slapen tijdens 
afbeulende hikes bij de Pivo’s 
tot huilende Explorers omdat 
ze na een kamp zo kapot 
waren en een kippenpootje in 
het vuur lieten vallen tijdens de 
BBQ. Het loopt enorm uit een 
en blijft me allemaal bij. Ook ik 
ben de laatste 16 jaar gevormd 
door scouting. Spreek me 
maar eens aan tijdens een 
kampvuuravondje; dan heb ik 
er nog wel een paar ;-). 

Of het niet leuk vindt  
up-to-date gehouden te 
worden door een van de 
vele berichtjes. 
 

leiding. Het is soms op zijn 
zachtst gezegd een uitdaging 
met zo’n stelletje pubers ;-) om 
te gaan en ze te “begeleiden”. 
Maar het geeft ook wel de 
meeste voldoening als je ziet 
dat je sommige toch wat 

positiefs mag meegeven. 

Het kamp was zo leuk door de 
reacties van de meiden. Ze 
gingen er volledig in op en het 
verhaal liep gewoon goed. 
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Muziek? 

Van alles, maar veelal 
wat ouder en met gitaren. 

Zanger/zangeres/groep? 

Eén groep of zanger / 
zangeres heb ik niet zo. 

Radio? Radio 3FM of 
Radio 1 op 
het werk. 

Boek / tijdschrift? 

Idool is misschien een beetje 
overtrokken, en heb ik ook 
niet. Voor wie ik wel veel 
respect heb zijn mijn ouders. 
Ze hebben altijd hun uiterste 
best gedaan mij zo goed 
mogelijk en met zoveel 
mogelijk liefde op deze 
aardbol te zetten en groot te 
brengen. 

Film? 

Wederom geen specifieke film 
maar ik houd wel van fantasy 
en sciencefiction. Harry Potter 

kan me wel vermaken ;-) 

Website? 

Facebook en nu.nl zijn 
toch wel essentieel. 
 

App? 

Drank? Jenevertje Cola 
op z’n tijd. 

Dier? 

Bloem/plant? Tomaat 

Vakantieland? 

Alle Alpenlanden. 

Slechtste eigenschap? 

Heb ik niet. Nou vooruit, ben 
misschien wat koppig soms. 

Beste eigenschap? 

Inventiviteit. 

Stomste 
schoolvak? 

 Frans. 

Leukste schoolvak? 

Natuurkunde en Scheikunde. 

Vieste 
eten? 

 Worteltjes. 

Lekkerste 
eten? 

Aziatisch. 

Schoenmaat? 42 

Geluksgetal? 

221211 (geboortedag van zoon 
Lars). Hieronder samen op de 
foto tijdens het JMC Overvlieg- 

feest in september 2014. 

Kleur? Rood. 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Gezondheid voor mijzelf 
en iedereen om me heen. 

Waar kunnen we je ’s nachts 

voor wakker maken? 

Doe maar gewoon niet en 
wacht tot de volgende morgen. 

Tv-programma? 

Ik blijf voor geen tv-programma 
thuis maar als ik dan toch aan 
het zappen ben blijf ik het 
meeste hangen op een 
Discovery Chanel zender of 
een kookprogramma. 

Facebook en nu.nl zijn 
toch wel essentieel ;-) 

Ik heb het zelf nooit 
meegemaakt. 

Stopwoordje? 

Die wijzigt nog weleens 
maar ik hoop niet dat ze 
irritant aanwezig zijn. 

Kat! 

Idool? 

Veel actiethrillers; 
Tom Clancy ed. 
 

Sport? 

Ben ik op dit moment niet 
zo van. Houd wel van 
wandelen en Bushcraften. 

Verzin een vraag voor 
de volgende JMC 

Vrijwilligers Chat 
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Heb je tot slot nog foto’s 
van een leuke activiteit of 
bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Wat zou je aan JMC willen 
veranderen en wat zou je 
absoluut hetzelfde laten. 
 

Overvliegen op de bezemsteel 
tijdens het Harry Potter 
weekend van 22 en 23 
september 2001 te Austerlitz. 
We vierden toen het 55-jarig 
bestaan van Scouting JMC. 

Groepsfoto van 
de kabouters in 

september 2004. 

Samen met zoon Lars 
aan de boerenkool met 
worst tijdens de 
Nieuwjaarsopkomst 

van 3 januari 2015. 

Communiceren tijdens 
de JOTA-JOTI op 16 
oktober 2010. 
 

Roeien met explorers 
Michelle en Evelien op de 
plas voor De Chute tijdens 
de Open dag / JMC-dag op 
24 mei 2014. 

Thx Eric! 

Bijkletsen met Oud-Pioniers 
Jos en Harria de Steur 
tijdens de reünie op de 
JMC-dag van 4 juni 2016 
waarbij de 70ste verjaardag 
van Scouting JMC werd 
gevierd. 


