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Hallo Henny, welkom bij de 
43e JMC Vrijwilligers Chat.  
Dit keer een speciale JOTA-
JOTI editie omdat we van 18 
t/m 20 oktober 2019 bij 
Scouting JMC weer actief zijn 
met het jaarlijkse wereldwijde 
communicatie- en 
techniekevenement 
Jamboree On The Air – 
Jamboree On The Internet. 

Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Opzetten, begeleiden en 
uitvoeren van het jaarlijkse 
Jota/Joti evenement. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

de zomerkampen... noem 
maar op.  Én... de leiding en 
vrijwilligers die heel erg 
gemotiveerd zijn om leuke 
evenementen te bedenken om 
alle scouts daarmee een fijne 

dag te bezorgen. 

Dat weet ik eigenlijk niet meer. 
Ik denk dat een van de leden 
van PI4RAZ  mij heeft 
gevraagd om mee te doen aan 
de Jota. PI4RAZ, is de lokale  
vereniging waar 
radiozendamateurs en 
elektronicaliefhebbers elkaar 
vinden in de techniek.  

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

Hoelang zit jij al bij Scouting? 

Toen ik nog jong was, zo'n  
5 jaar als Welp/Verkenner.  
Ik kan mij nog herinneren dat 
ik een mouw vol met insignes 
had verzameld en dat er nog 
maar weinig over waren die ik 
niet had verworven.  
Een leuke tijd.  
En sinds 2013, denk ik alweer, 
6 jaar bij JMC als vrijwilliger. 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Je leert er spelenderwijs en 
bijna vanzelf om samen met 
andere scouts problemen op 
te lossen. Je leert er dat je 
samen veel makkelijker iets 
oplost dan in je eentje. 
Je leert er dingen die jouw 
vriendjes en vriendinnetjes, 
die niet op scouting zitten, niet 
weten of kunnen. Én het is er 
gezellig leuk en telkens weer 
beleef je wat anders.  
Oh... ja... soms zijn er regels 
waaraan je moet houden... Dat 
is niet altijd even leuk maar 
ach.. je went er snel aan. En 
thuis of op school zijn er ook 
regels... ja toch.... nou dan... 
 

Wat verbindt jou met JMC? 

Ik vind het Jota weekeinde, 
gehouden in het derde volle 
weekend van oktober, de 
leukste activiteit bij JMC. Alles 
voorbereiden, de antennes 
ophangen, het zendstation 
opbouwen. Én het aller-
leukste; samen met de scouts 
proberen verbinding te maken 
met andere scouts, waar dan 
ook in de wereld.  
 

Scouting is… 

Een fantastische organisatie 
waar kinderen met elkaar, in 
de natuur kunnen spelen en 
avonturen kunnen beleven. 

Ik ben vrijwilliger, 
radiozendamateur 
bij de JOTA. 

Heb je een 
Scoutingnaam? 

Nee, wel een radioroepnaam: 

PA3HK. 

(PI4: de roepletters van een 
Nederlandse vereniging, 
RAZ: Radio Amateurs 
Zoetermeer). 

Het grote en mooie clubhuis, 
het park erom heen, de 
verschillende spelplannen,  
alle speciale activiteiten die er 
georganiseerd worden,  

Jullie vertellen wat er nu zo 
leuk is aan mijn hobby; radio 
zendamateur. Wat daar 
allemaal voor nodig is, wat er 
wel maar ook wat er niet mag. 
Antwoord geven op jullie 
vragen. Niet altijd even 
makkelijk hoor want jullie 
stellen moeilijke vragen waar 
ik nooit over nagedacht heb. 
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Ik vind het leuk om mijn kennis 
en vaardigheden met anderen 
te delen. Natuurlijk moet je 
daarvoor tijd vrij maken maar 
je krijgt er ook heel veel voor 
terug.  
Maar de echte waarheid is....: 
ik ben gek op die speciale 
bamiballen van jullie, zo groot 
als een tennisbal. Hmmmmmm 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Bij de voetbalvereniging, de 
Hazerswoudse Boys,  verzorg 
ik de geluidsinstallatie en de 
techniek daarom heen. Ik heb 
5 jaar lang het geluid verzorgd 
voor een koor "de Trouba-
dours". Meegezongen in dat 
koor maar ook gedirigeerd. 
Soms wat hulp en onder-

steuning verleend in de zorg. 

Ja hoor, zolang het nog kan, 
gewenst is én past in mijn 
andere tijdsbesteding, zal ik 
vrijwilligerswerk blijven doen. 
In welke vorm dan ook. 
Gewoon omdat het een leuke 
tijdsbesteding is, je nieuwe 
mensen leert kennen en je 

nieuwe dingen erbij leert. 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Ik heb van JMC een vriend-
schapsdas gekregen en draag 
die vol trots tijdens de Jota en 
andere JMC bijeenkomsten. 

Hobby’s? 

Mijn grootste hobby is 
natuurlijk de radiohobby. Dat 
begon bij mij al heel vroeg. Ik 
was denk ik een jaar of tien 
toen er in het tijdschrift "de 
Taptoe" een artikeltje stond 
over een zelf te bouwen radio; 
de jampot radio. Nou dat leek 
mij wel wat. Aan de radio van 
mijn ouders mocht ik 
natuurlijk niet aankomen. 
Maar als ik nu zelf mijn eigen 
radiootje bouwde dan kon ik 
alles beluisteren wat en 
wanneer ik wilde... haha 

Verder vind ik het leuk om 
samen gezellig een hapje te 
eten. Om de scouts elk jaar 
weer terug te zien en te 
merken dat ze zich in het 
tussenliggende jaar weer 
verder hebben ontwikkeld. 

Ik heb die jampot radio 
gebouwd en aan de praat 
gekregen . En een 
draadantenne op het dak 
gespannen voor de ontvangst. 
Het simpele ontvangertje 
werkte prima. Nachtenlang 
heb ik met een oortelefoontje 
in mijn oor stiekem naar 
allerlei radio stations 
geluisterd. Natuurlijk de 
Nederlandse zenders; 
Hilversum 1 en 2, maar ook 
buitenlandse stations 
waaronder radio Luxemburg. 
Destijds was dat hét station 
met 24 uur lang popmuziek. 
Pas later kwam radio Caroline, 

Veronica en Noordzee... 
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Zanger/zangeres/groep? 

Zaz, een Franse zangeres                        

Sport? 

Twintig jaar geleden deed ik 
nog veel aan hardlopen. 
Natuurlijk begonnen met 
kleine afstanden en langzaam 
uitgebouwd naar een 
volledige marathon. Die heb ik 
overigens maar een keer 
gelopen. Na tien jaar 
hardlopen kreeg ik steeds 
meer last van blessures en 
ben ik gaan fietsen en 
wandelen. Bij voorkeur 2 tot 3 
keer in de week. 
Fietsafstanden tussen de 50 
en 100 KM, wandelafstanden: 
meestal 20km maar ongeveer 
3 tot 4 keer per jaar wandel ik 
een afstand tussen de 40 en 
de 60 KM. 

Niet veel later maakte ik mijn 
eerste ILLEGALE verbinding 
met een andere zendamateur. 
Hij wist wel wie ik was en 
drong er op aan snel te gaan 
leren voor zendamateur en 
mijn vergunning te gaan halen 
want anders zou ik vast en 
zeker een heel dikke boete 
krijgen. Dat maakte toen wel 
indruk op mij maar het duurde 
nog 10 jaar voordat alles zover 
was. Eerst moest ik mijn school 
afmaken, in militaire dienst en 
gaan werken.... 
 

Muziek? 

Dat varieert enorm en is 
afhankelijk van mijn 
stemming en activiteit. 
Primair klassieke muziek 
maar ook lounge, pop, dance 
en trance. 

Toen ik 12 jaar was kreeg ik 
een elektronica bouwdoos van 
Philips. Daarmee kon je 
verschillende schakelingen 
bouwen zoals: een radio-
ontvanger, een orgeltje, een 
inbraak alarm, een versterker, 
een telefoon, een morsetrainer 
en ga zo maar door. Op het 
fietsje van Vinkeveen naar 
Amsterdam. Daar kon ik dan 
weer onderdelen kopen van 
mijn zakgeld om nieuwe 

schakelingen te bouwen. 

Ik was 14 toen ik mijn eerste 
zend ontvanger had gekocht. 
Op het Waterlooplein in 
Amsterdam zag ik een oude 
legerzender, de 19 set,  die ik 
destijds voor 25,-- gulden 
kocht. 

Ohhhh... dat ben ik.... zo'n 50 
jaar geleden...... 
Je ziet mij, zeer interessant, 
zitten met een microfoon in 
handen maar in die tijd was ik 
een luisteramateur en ik 
mocht toen zeker nog niet 
zenden..... 
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Radio? 

Dat doe ik zelf wel…… 

Boek / tijdschrift? 

Drank? Een lekker glas 
wijn of een 
biertje. 

Vakantieland? Oostenrijk. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Soms zijn er midden in de 
nacht of in vroege ochtend 
condities waardoor je heel 
verre verbindingen kunt 
maken. Daar kan je mij altijd 
voor wakker maken... Maar 
natuurlijk mag mijn XYL (zo 
noemt een zendamateur zijn 
echtgenote) mij altijd wakker 
maken voor wat minder 
spannende zaken... 

Tv-programma? 

Deadliest catch. 

De thrillers van Nicci French. 
 

Een vrijstaand huis met héél 
veel grond erom heen en 
diverse antennemasten erop… 

Thx Henny! 

Film? 

Een film over Hachiko, een 
hond die bijna 10 jaar lang bij 
een treinstation op de 
terugkeer van zijn overleden 
baas wachtte. 

Grootste wens? 

Presentator/presentatrice? 

Eva Jinek natuurlijk. Zij kan 
zich goed verplaatsen in 
anderen, toont emoties maar 
stelt ook snoei harde vragen 
om de waarheid te 

achterhalen. 

Website? 

https://www.qrz.com 
Daar kan je de gegevens van 
alle zendamateurs in 
terugvinden. Type maar eens 
mijn call PA3HK in het 
zoekveld. Of die van Gert, 
PE0MGB, of die van Mariëtte, 
PA1ENG. 

Dier? Roedi, mijn 
sprekende 

soepkip. 

En Wende Snijders. Wat is de meest efficiënte 
manier om je ongenoegen 
met een ander of in een 
situatie te delen? 
 

Gebruik de 4 G methode. 
Vertel aan de ander heel rustig 
welk Gedrag storend voor jou 
was. 
Geef vervolgens aan wat voor 
een Gevoel dit gedrag bij jou 
opwekte. 
En wat het Gevolg is van dat 
gevoel voor jou. 
En tenslotte met een glimlach 
welk Gewenst gedrag voor jou 
prettig zou zijn. 
 
Vaak heeft een ander helemaal 
niet door wat voor een effect 
zijn of haar gedrag op een 
ander heeft. 
Door te vertellen wat iets met 
jou doet, zorgt ervoor dat de 
ander gaat nadenken over zijn 

of haar gedrag. 

Nog even sparen en zoeken … 
haha… 
Zie jullie bij de 62e JOTA en 23e 
JOTI van 18 t/m 20 oktober 

2019 in De Chute… 


