
JOTA 1992 bij de Hertog van Gelre-groep 

JOTA is er voor de hele scoutinggroep en niet alleen voor diegenen voor wie het toch 
allemaal al gesneden koek is. Dat vonden we. We moeten wat doen! Verzin toch eens een list! 
(kerm: ) 0 nee he, het idealisme steekt weer de kop op... Kop op, we hebben genoeg ideeën 
om er wat van te maken. Okee, we gaan de jeugdleden dus warm maken voor de JOTA 
middels een eh... een informatief mediumpje. Bingo! Een tweewekelijks verschijnend blaadje 
waarin de lezer ingewijd wordt in de radio-mysteriën. 

En zo is 't gekomen ... Net voor het zomerkamp kwam de eerste uit ... Een A4-tje, gevouwen 
op een merkwaardige, maar logische wijze: Signaal. Het beloofde ons allerlei zaken te 
verduidelijken. Wat stond erin? De 2-meter-band, een aankondiging van het 
elektronicabouwprojectje, Morse, propagatie en ... een lekker flauw mopje op de achterkant. 
Reacties bleven nagenoeg uit, maar het werd in ieder geval goed gedistribueerd, dus wij 
nemen aan dat het wel gelezen is. Analoog aan het eerste nummer hebben wij na de 
zomervakantie nog drie nummers uitgebracht, de laatste op groter formaat i.v.m. de grote 
informatiehoeveelheid. En toen kwam de iota. De voorbereiding was klaar, het publiek was 
kennis bijgebracht ... Signaal bleef actief, maar er werd veranderd van opzet. Nu werd het een 
soort nieuwsblad voor alle Jota-bezoekers, op ongevouwen A4, drie edities. 
Dit viel tegen. De kwaliteit was ruim voldoende, maar het mangelde aan de distributie. Direct 
bereik je hooguit een twintigtal mensen, omdat er gewoon niet meer aanwezig zijn, en later 
komen er nog wel wat afnemers, maar ... 40 lezers per editie, dan hoeft het van mij niet meer. 
Dat riekt naar 'zonde van de moeite'. Waar de pre-Jota-Signaal wel  succesvol was, getuige de 
goede reacties van speltakleiding, wie het opgevallen was dat de kinderen het beter begrepen, 
is de latere Signaal nauwelijks gelezen. Dat is het verschil tussen een oplage van 300 en een 
van 50. En dat vind ik wel jammer. 

En hoe liep de JOTA zelf?
 1) Elektronicabouwproject.  Goed verlopen, enthousiast priegelende Xplo-pivo's, hele 
weekend lang knipperende rode ledjes gezien. 
2) Postenspel voor de WEKkers. Ietwat chaotisch. foutje met doorwisselen, waardoor er soms 
drie ploegen tegelijk bij een post stonden. Wel leuk spelaanbod: Morse, doorfluisteren, duplex 
radioverbinding met Wormingers. 
3) Semafoorseinen over drie kilometer voor de Scouts. Viel tegen. Veel wachten, soms niet in 
staat een doorgekregen boodschap te reproduceren (jeugdleden beter voorbereiden?). Ik denk
ook dat kinderen een concreet resultaat willen zien, niet dat ze alleen maar een schakeltje 
hebben kunnen zijn, om later te horen dat het bericht min of meer aangekomen is. 
4) Radio-vlaggeroof. 's Avonds in het Matenpark. Spannend, deelnemers (vanaf Xpla's) 
kwamen tevreden terug. 
5) Radio-vossejacht. Zondagochtend, v,oor alle leeftijden. Stuk of 30 aanmeldingen, ging 
redelijk. Medewerkers werden er terecht voor uit hun bed gehaald.
6) Het zenden zelf. Mijn indruk is dat er minder contacten gelegd zijn dan vorig jaar, ook dat 
er bij de jeugdleden, en dan doel ik vooral op de oudere, de belangstelling hiervoor minder 
was. Mogelijk dat zij het na vier Jota's meegemaakt te hebben, het wel 'gehad' hebben. Dit is 
een moeilijk punt. En aan het zenden kun je niets veranderen, want dat is natuurlijk essentieel 
voor de Jota. 
7) Het weekend voor de medewerkers. Goed, leuk, ontspannen, alleen was het soms zo 
verrekte rustig. Goede taakverdeling. De opmerking om de twee verkennerlokalen, waar alles 



plaats vond, continu bemand te houden om bezoekers te allen tijde van uitleg te kunnen 
voorzien, is denk ik wel iets om te onthouden. 
8) Opbouw en afbraak. De opbouw heb ik niet meegemaakt, maar ik heb er ook niets over 
gehoord, dus ik neem aan dat dat vlot verlopen is. De afbraak was in een zucht en een scheet 
gebeurd. Mooi werk. 

Voor het weekend zijn grote voorbereidingen getroffen, en dat heeft denk ik ook wel zijn 
vruchten afgeworpen. Misschien dat bij de spelen toch nog iets moet worden getracht de 
jeugdleden bij de Jota te betrekken. Dalende interesse voor het zenden zelf is levensgevaarlijk 
voor dit evenement. 

Wat Signaal betreft: misschien dat we volgend jaar voor tijdens het weekend een muurkrant 
maken o.i.d., in ieder geval iets met een betere resultaat/moeite-verhouding. Hoewel de eerste 
Signaals wel hun doel bereikten, lijkt het mij verstandig de jeugd volgend jaar op een andere 
manier te bereiken. Je moet wat dat betreft niet twee keer met hetzelfde aankomen: laten we 
vooral potenti6le sleur voorkomen.


