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Hallo Marc,  
Welkom bij de vijfde  
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

               Ik ben  
                 begeleider 
                   bij de  

                   Explorers 

Hoelang bij  
Scouting? 

Sinds 1982 zit ik bij JMC.  
Als welpje ben ik begonnen 
bij Trudy Slotboom als Akela. 
Daarna verkenner, rowan en 
pivo geweest. Vervolgens 
bijna alle speltakken 
begeleid. Zelfs speltakken die 
nu niet meer bestaan zoals de 
Esta’s en de Scouts.  

Scouting is? 

De meest geweldige en 
leerzame vorm van binnen 
en buitensport.   

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De inzet van de vrijwilligers 

en zijn jeugdleden.  

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Blijft een mooi pand. Locatie 
is ook ontzettend leuk met 
een plas ervoor.   

Eerlijk gezegd vond ik het 
Van Tuyllpark mooier en 
interessanter voor de komst 
van DWD. 

Wat vind je van onze 
Website? 

Mooie website en dat is 
niet eens om te slijmen. 

Kun je nagaan. 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter, 

Youtube en App? 

Ben geen echte facebook 
gebruiker, maar plaats 
tegenwoordig regelmatig wat 
op ‘Explorers openbaar’.  
Ik zou ook iedereen aanraden 
er lid van te worden. Kun je 
de explorers volgen tijdens 
hun intensieve opkomsten en 
kampen. 

Vrijwilligerswerk is? 

Je belangloos inzetten voor… 
Maar ik doe het niet geheel 
belangloos. Ik hou er heel 

veel plezier aan over. 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk 
naast Scouting? 

Nee, mijn baas plant mij 

teveel in voor zijn gewin. 

Wat is je leukste 
herinnering aan scouting, 

wat blijft je altijd bij? 

Er zijn zoveel mooie 
herinneringen aan de groep. 
Een van de recentere is de 
koek en zopie, die we als 
Explorers georganiseerd 
hebben. We hadden geen 
idee waar we aan begonnen. 
Vervolgens voor 30 euro aan 
ingrediënten gekocht. We 
wisten van te voren niet hoe 
het zou gaan lopen. 
Uiteindelijk ben ik van winkel 
naar winkel gereden om de 
schappen leeg te trekken en 
is John met de Explorers aan 
het verkopen geslagen. 
Resultaat: Een omzet van 
bijna 1800 euro en een winst 
van ruim 1500 euro. Niet 
slecht voor een weekendje 
snert verkopen dacht ik zo. 

Waarom ben je 

vrijwilliger geworden? 

Je wordt als kleine jongen 
lid van een vereniging en je 
besluit te blijven en het 
geen jou geleerd is en het 
plezier dat je hebt gehad 
over te brengen aan de 
nieuwe generatie. Inmiddels 

generaties. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger 

Zal altijd lid willen blijven van 
een leiding of begeleidings- 
team. Of dat over 5 jaar nog 
steeds bij de Explorers is 

weet ik nog niet. 
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Hoeveel kampen 
meegemaakt? 

Minimaal 33.  
Ben bang nog meer. 

Leukste kampthema? 

Ik denk toch wel de 
ouderwetse appel gevuld 
met rozijnen. 

Hobby’s? 

Buiten scouting om ben ik erg 
actief in het toneelspel van 
amateurs. Ik ben al sinds 1990 
spelend lid en sinds 2010 
voorzitter van toneelgroep 
Rapalje. Wij spelen uitsluitend 
kluchten en blijspelen. 
Interesse? Kom eens kijken. 
www.toneelgroeprapalje.nl. 
Daarnaast zeil en vaar ik 
graag. Heb mijn groot vaar-
bewijs en ben niet van plan te 
stoppen met opleidingen 
betreffende het varen. 

Heb helaas nooit leren 
gitaarspelen. Maar ik vind 
het zingen rond een 
kampvuur wel erg leuk. Ik 
moet toch een beetje voor de 
oude Nederlandse liedjes 
gaan. De drie Rovers of de 
toren van Zaltbommel. 

Lekkerste kampvuurhapje? 

Leukste activiteit? 

Leukste kampvuurlied? 

Ik blijf toch neigen naar 
Pionieren.  
Ik vind het bouwen van 
objecten met touwen 
geweldig. Het mooiste 
project waar ik ooit aan mee 
heb mogen werken was de 
brug die wij gebouwd 
hebben, gezamenlijk met de 
scoutinggroepen van 
Zoetermeer vooraf aan het 
Florkator kamp. Daar moest 
zelfs een hijskraan aan te pas 
komen om de brug overeind 
te helpen. Er werden over het 
algemeen touwen gebruikt, 
maar voor het bovenste 
gedeelte van de brug werden 
slotbouten gebruikt. 

Tijdens het Florkator kamp 
van 6 tot en met 12 juli 1992 
organiseerde Scouting JMC 
samen met de andere 
Zoetermeerse scouting-
groepen en Doewiets een 
groots zomerkamp voor 600 
Zoetermeerse kinderen in 
het Van Tuyllpark. Het kamp 
was één van de evenementen 
in het Floriadejaar.  
Het kamp heette Florkator 
naar het boek van Jan 
Terlouw: De Koning van 
Katoren, wat het thema was. 
Tijdens de kampweek was ik 
leiding bij de elfen (4 t/m 6 
jaar). Op de foto sta ik 
verkleed als themafiguur 
tijdens één van de bijna 
onuitvoerbare  opdrachten. 

Ik ben in veel speltakken 
betrokken geweest. Ook 
speltakken, die allang niet 
meer bestaan. Maar mijn 
eerste verkennerkamp als 
leiding/kookstaf samen met 
Nico, Martijn, Vincent en 
Ronald was geweldig. We 
zaten toen in Arcen en 
hebben toen voor het eerst 
het thema "De wraak van de 
monnik" gedaan. Tot op 
heden weten de verkenners 
van toen niet hoe de vork nou 
in de steel zat. Het was zeer 
realistisch met een zeer goed 
leidingteam. En dat was 

ergens rond 1995. 



 

 
 
  
    
  

 
 
 
 
 

 

Spel? 

Sport? 

Het zal op jullie als een shock 
overkomen, maar ik ben niet 
zo sportief. Zucht... Hoewel 
voor een potje volleyball 
mogen jullie me altijd wakker 
maken.  Maar dan zoek ik wel 
een beetje meer tegenstand, 
Carlijn en Michelle… 

Muziek? 

Die is heel uitgebreid. Alles 
behalve house en hiphop.   

Zanger(es) / groep? 

Voor degene die mij wat 
beter kennen zal mijn 
interesse in Pink Floyd niet 
zijn ontgaan. Fantastische 
muziek. Geen woorden voor. 
Voor de rest bezoek ik 
gemiddeld één keer per 
maand een goed concert. 
Dure maar leuke hobby. 

Tv-programma? 

Ik kijk graag naar  
programma's als Air crash 
investigations.  
Of andere reality 
onderzoeken van National 
Geographic channel. 

Radio? 

Veronica. Die draaien de hits 
van toen! En die zijn veel 
beter dan de hits van nu. 
 

Film? 

Ik hou wel van 
een borreltje-
cola 

Drank? 

Dier? 

Ik zou moeten zeggen poes. 
Die heb ik. Maar ik vind de 
slang wel een intrigerend 
reptiel. 

Bloem/plant? 

Yucca. Deze krijg ik zelfs 
niet dood. 

Vakantieland? 

Ik heb wel wat met de 
Duitsers. Dus geef ik dat als 
leukste vakantieland op. 

Slechtste 
eigenschap? Een 

borreltje 

Beste eigenschap? 

Dat laat ik aan anderen over. 

Stomste schoolvak? 

Taal en rekenvakken. 

Leukste schoolvak? 

Alles op het 
nautische gebied. 

Vieste 
eten? Champignons 

Lekkerste 
eten? 

Nasi a la 
mama 
 

Schoenmaat? 42 

Geluksgetal? 
Geen idee 

Kleur? Groen 
 

Snurk je? Iedereen 
vindt van wel 
behalve ik. 

Grootste wens? 

Een zeilreis rond de wereld. 

Ooit als welpje 
leren trefballen. 
En dat blijft een 
leuk spel. 

Presentator / presentatrice?  

Weet niet of ze goed is 
in haar werk, maar ik 
ben stiekem verliefd op 
Lauren Verster. 

Boek / tijdschrift? 

Ik ben niet zo'n lezer. 
Stripboeken lees ik heel 
af en toe. Geef me dan 

maar een Doorzon.   

Zoveel keuze. Hou het op 
Pulp Fiction. En op alle 
Pirates of the Caribbean. 
 

Thx Marc! 

Acteur/actrice? 

Robert de Niro, Al Pacino 

en Johnny Depp. 

Idool? 
Iemand die de 
zeeën bezeild 

heeft. 


