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Hallo Vincent, welkom bij de 
31e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Pa was leiding, Ma ging mee 
als kookstaf, broer was welp 
dus tja kleine Vincent dan 
ook maar meeslepen op 
kampen en zodoende is JMC 
in het bloed gaan stromen ;-) 

Scouting is… 

Natuur, samenwerken, lol 
beleven maar vooral het 
samenwerken zonder enige 
vorm van grenzen te stellen en 
samen een bepaald doel te 
halen en vooral ook als dit doel 
bereikt is hier trots op te zijn. 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

JMC heeft altijd een bepaald 
eigen identiteit behouden 
maar het is vooral een club 
waar mensen doorgaans 

lang in betrokken blijven. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Mooi clubhuis, toch 
uiteindelijk nog steeds op 
een mooi plekje binnen 
Zoetermeer. 
 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Tja, het moge duidelijk zijn dat 
het niet meer is zoals het was 
voordat Dutch Water Dreams 
zijn intrede deed. Weet niet 
wat de huidige toekomstige 
plannen zijn maar ik mag 
hopen dat er nog kan worden 

gesproken van een “ park”. 

Wat vind je van onze site? 

Super mooie site, zeer 
duidelijk, makkelijk te 
navigeren en met veel foto’s 
of verwijzingen naar onze 
foto’s site.  
 

Vanaf mijn 5e jaar meegegaan 
op kamp, hierna jeugdlid bij 
verkenners en explorers  
                         geweest en met  
                          18 jaar leiding  
                            verkenners  
                            geworden, na  
                          17 jaar gestopt  
                       bij verkenners en 
met een tussenpoos van 1 jaar 
lid geworden als Doe Team. 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al 

bij Scouting? 36 jaar 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Het is leerzaam, iedereen 
leert van elkaar bij scouting, 
iedereen helpt elkaar ook 
buiten scouting om, zo ervaar 
ik het in ieder geval bij JMC.  
 

Waarom heeft scouting 

nog toekomst? 

Scouting heeft des te meer 
toekomst vooral nu met de 
digitale wereld en 24/7 
economie, kinderen bewust 
maken  dat je ook dingen kan 
bouwen buiten Minecraft ;-) of 
een ouderwetse vossenjacht 
i.p.v. digitale jacht zoals 
Pokemon ;-)  

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Momenteel lid 
Doe-Team, 
hiervoor jarenlang 
leiding 
Verkenners. 
 

 Wat verbindt jou met JMC? 

De gemoedelijke sfeer. 

 Waar ben je trots op bij JMC? 

Dat wij elk jaar met 4 mei iets 
heel bijzonders mee mogen 
maken en neer zetten met de 
kinderen en staf, wij dragen 
een geweldige naam, wij lopen 
elk jaar mee tijdens de  
stille tocht, kunnen  
bloemen leggen bij het  
graf van John McCormick 
waar aan wij onze naam 

hebben te danken. Dat kunnen 
niet veel Scouting 
verenigingen zeggen. 

De financiële status , oftewel 
meer betalende jeugdleden . 
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Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Ik ken van deze enkel de 
Youtube site, vind ik geweldig, 
ben zelf een groot fan van 
Youtube, leuk om door middel 
van video terug te kijken op 

bijv. groepskampen. 

Vrijwilligerswerk is? 

Vanaf kinds af aan al 
betrokken geweest bij 
scouting dus was meer 
vanzelfsprekend. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Dat zijn er echt ontzettend 
veel, zoveel kampen meege- 
 

Leukste kampvuurlied? 

Ik kan niet zingen…….. 

Lekkerste 
Kampvuur 

hapje? 

De McBrus. 

Hobby’s
? 

Voetbal, Tennis, 
Snooker, Poker. 

Muziek? 

Queen, Enigma, 
Rammstein, Cranberries,  
Jean-Michel Jarre. 

Zanger/zangeres/groep? 

Freddie Mercury. 

Radio? Radio 

Veronica. 

Boek / tijdschrift? 

Film? Contact. 

Levend Stratego, omdat je 
hier als leiding ook lekker in 

kan valsspelen ;-) 

Tv-programma? 

Lordanarts  
(is een youtube channel ;-) 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Een investering welke wordt 
terugbetaald in een genoeg 
doening en sociale 
vrienden/kennissen kring maar 
ook maakt de huidige 24/7 
economie het moeilijk om 
genoeg tijd hieraan te kunnen 
besteden.   

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Nee verder niets.  
 

Leukste kampthema was in 
Arcen, jaartal weet ik even 
niet meer maar lang geleden, 
thema was een Monnik welke 
nog rondspookte in de 
omgeving, dit thema was 

zeer geslaagd. 

Alles met betrekking 
op WWII of Rennes Le 
Chateau. 
 

Sport? Voetbal. 

Leukste activiteit? 

Ik zie mezelf nog 
steeds bij JMC. 

Stuk of 33. 

Spel? Triviant. 

Acteur/actrice? 

Eddie Redmayne/ Freddie 
Highmore / Jodie Foster. 

Wat is je leukste 
herinnering aan scouting, 
wat blijft je altijd bij? 

maakt en elk kamp was een 
feest en genot. De leukste 
herinneringen zijn diegene 
waarbij je na jaren nog steeds 
over praat met diegene die 
erbij waren en dat zijn er best 
veel. 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Slaapmutsje.  
 

Presentator/presentatrice? 

Kees van der Spek. 

Idool? Brian May. 

Website? 

www.youtube.com. 

App? What’s App. 



 

 
 
  
    
  

 
 

           J M C       Vrijwilligers Chat 

 
 

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

Schotland. 

Drank? Whisky. 

Dier? 

Bloem/ 

plant? 

Is dit serieus een 

vraag ????? ;-) 

Vakantieland? 

Duitsland. 

Slechtste eigenschap? 

Heb je effe ;-)……… kan met 
bepaalde dingen ongeduldig 
zijn en wil vaak dingen 
meteen kunnen begrijpen. 

Beste eigenschap? 

Zorgzaam, begrip 
kunnen tonen. 

Stomste schoolvak? 

Tekenen. 

Leukste schoolvak? 

Geschiedenis. 

Vieste eten? Rode kool. 

Lekkerste 
eten? 

Bloemkool. 

Schoenmaat? 42 

Geluksgetal? 

Als ik dat wist had ik de 

lotto gewonnen ;-) 

Kleur? Blauw. 

Snurk je? 

Grootste wens? 

Gezond oud worden. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Lijkt me niet verstandig om 
mij wakker te maken. 

Ja (volgens 
anderen). 

Stopwoordje? 

Als je begrijpt wat ik bedoel. 

Hond. 

Kookstaf, hier tijdens het 
JMC-Jubileumkamp 2016 in 

het Belgische Kasterlee. 

De catering verzorgen bij 

de jaarlijkse snerttocht. 

Na de dodenherdenking 
zorgen voor een drankje voor 
de leden van Scouting JMC.  
 

Tijdens de snerttocht in 
januari 2017 werden mijn 
broer Martijn en ik bedankt 
voor onze algemene inzet 

voor Scouting JMC. 

Thx Vincent! 

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

Wat wilde je als kind worden? 

Archeoloog. 


