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Het thema voor de JOTA-JOTI is dit jaar 

#J@mmed. Een aangrijpend thema met spelen 

voor alle scouts leeftijden. Voor Scouts is er 

weer een soldeerproject: De Signaalzoeker en 

een “infrarood / lasergame”. 

De explo’s en stammen kunnen zich richten op 

de twitterhike. Wat dat precies inhoudt is nog 

even een verrassing, maar het is een spel vol 

actie, hiken en gezelligheid. De programma’s 

zijn binnenkort te downloaden op de JOTA-JOTI 

website (na de sluiting van de inschrijving voor 

de JOTA-JOTI) 

Het themaverhaal 

Het thema van de JOTA-JOTI 2011 is gebaseerd 

op de belevenissen van twee Scouts, Lucas en 

George. Zij zijn behoorlijke liefhebbers van alles 

wat met elektronica te maken heeft. In hun 

vakantie hebben ze een alles ontvangende 

installatie gebouwd, waarmee ze bij toeval een 

geheime organisatie op het spoor komen. Deze 

organisatie, EMC geheten, blijkt een specifiek 

signaal uit te zenden om het internet, de 

radiofrequenties en het mobiele dataverkeer te 

kunnen overnemen. Hiermee hopen ze veel geld 

te vangen van de dagelijkse gebruikers van het 

internet, de radio, telefoons en dergelijke willen 

gebruiken: wij allemaal dus! 

 

Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Ze zijn met 

hun vondst naar de politie gegaan, maar die 

gelooft de jongens niet. Daarom besluiten ze zelf 

EMC uit te schakelen door een tegenoffensief te 

organiseren. Ze willen de installatie van EMC 

storen, zodat EMC zijn plannen niet ten uitvoer 

kan brengen. Het storen kunnen ze niet alleen, 

daar is hulp bij nodig van veel mensen met 

diverse soorten elektronische apparatuur. Als 

scouts denken ze natuurlijk meteen aan de 

JOTA-JOTI. Er zijn dan immers heel veel scouts 

actief met allerlei signalen die EMC wil 

overnemen en dus kunnen deze scouts hen 

helpen om de machine van EMC te saboteren.  

Lucas en George bedenken een passende naam 

voor het project. Ze noemen hun tegen project 

#J@mmed. Ten eerste betekent jammen “storen” 

of “blokkeren” en dat is wat er met EMC moet 

gebeuren. Daarnaast is jammen samen muziek 

maken. Daarmee benadrukt de naam van het 

project het samenwerken dat de scouts moeten 

gaan doen. De scouts kunnen op diverse 

manieren helpen. Ze kunnen apparatuur bouwen 

om stoorsignalen te detecteren of te maken, er 

zijn punten waar gespioneerd moet worden door 

middel van webcams, zelf foto’s maken en er 

zijn koeriers die met materialen rondrijden die 

onderschept moeten worden. Elke leeftijdsgroep 

kan op zijn manier bijdragen aan het #J@mmed 

project van George en Lucas.  

Samenwerking en communicatie 
staan centraal. 

Wij doen mee! Wat moeten we zelf nog doen? 

De Landelijke JOTA-JOTI organisatie vindt het 

belangrijk dat de jeugdleden zich in het thema 

kunnen inleven.  Dat bereiken we door alle 

deelnemende groepen een draaiboek en het 

spelpakket toe te sturen. Je kan het ook 

downloaden op www.jota-joti.nl. De leiding kan 

zich inleven in het themaverhaal en daarmee aan  

de slag  met de scouts. 

Daarnaast is het thema door iedereen die daarin 

geïnteresseerd is te volgen op twitter en tijdens 

de JOTA-JOTI ook op het blog van deJOTA-

JOTI. Deze worden door George en Lucas 

bijgehouden en er zal in de loop der tijd meer en 

meer info op komen te staan van hun 

belevenissen. Jullie als leidinggevenden kunnen 

de jeugdleden beter in het thema laten inleven 

door ze aan te sporen deze communicatie te 

volgen. Dit is met name interessant voor de 

Scouts- en Explorer leeftijd. Voor de welpen en 

de Bevers hebben we het thema wat versimpeld 

in dit stripverhaal. Verder zal het programma 

enige voorbereiding vergen: Er moet een en 

ander klaar gezet en geknutseld worden. 

#J@m mee! 

Ben je enthousiast 

geworden over dit 

themaverhaal en het 

programma?  

Jam met ons mee, volg 

George en Lucas op 

Twitter en schrijf je in 

voor de JOTA-JOTI op 

www.jota-joti.nl. Dan 

mogen jullie ons storen 

tijdens de JOTA-JOTI. 


