JOTA-JOTI 2018

JOTA-JOTI bulletin

Beste JOTA-JOTI-organisator,
Nog even en het is weer tijd voor hét communicatieweekend van Scouting. Het weekend dat
duizenden scouts weer via de radio en internet contact met elkaar te gaan maken, en sommigen zelfs
via de cosmos en de maan. En niet voor de eerste keer. Dit jaar is het de 61e JOTA en de 22e JOTI!
In dit bulletin zijn de laatste gegevens te lezen over de JOTA-JOTI. Informatie is een dynamisch iets,
kijk daarom ook eens op: www.jota-joti.scouting.nl voor de meest actuele informatie. Hier kun je onder
andere de meest recente deelnemerslijsten vinden.
De verantwoordelijke zendamateur voor het JOTA-station ontvangt van ons per post de officiële
toestemming voor het gebruik van /J achter de roepletters. Bij deze brief zit ook nadere informatie die
specifiek voor de zendamateurs bestemd is.
Dit jaar zullen het landelijke JOTI Controle Centrum (JCC) en het landelijke zendstation PA6JAM/J
actief zijn vanuit het clubhuis van Scouting St. Hubertus Herten.
Net als de afgelopen jaren zal de landelijke opening plaatsvinden op vrijdagavond om 22.00 uur en
uitgezonden worden door diverse regionale stations in het land op de 2-meterband (145 MHz) en op
de 80 meter band (voor heel Nederland) rond de 3,663 MHz. Ook zal de opening wederom te horen
zijn op PI2NOS. De openingsuitzending is ook te beluisteren op het internet via ScoutFM.
Zondagochtend zal er rond 10:00 uur een JOTA-ronde worden gehouden. Wij gaan dit weer doen op
de frequentie 3,663 MHz +/- QRM.
Ik wens de groep namens de landelijke JOTA-JOTI-organisatie een zeer prettige activiteit toe.
Frank Troost, PA3RIS
Secretaris van de Landelijke JOTA-JOTI-organisatie
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JOTA en JOTI informatie
Plaats en tijd (JOTA-JOTI)
De JOTA-JOTI vindt plaats van 19 t/m 21 oktober. De Nederlandse JOTA-JOTI-organisatie opent de
JOTA-JOTI voor de Nederlandse deelnemers op vrijdagavond om 22:00 uur lokale tijd met een
speciale openingsuitzending. Hierna kunnen Nederlandse deelnemers zich inmelden bij hun eigen
Rayon JOTA-JOTI Adviseur (RJJA) op de twee meterband. Het einde van de JOTA-JOTI is op
zondagavond om 23:59 uur lokale tijd.
Vanwege het tijdsverschil is de deelnameperiode niet over de hele wereld gelijk. Van zaterdagmiddag
tot zondagmiddag zijn de JOTA en JOTI overal ter wereld aan de gang. Naast het tijdsverschil heeft bij
de JOTA ook de propagatie van radiogolven op de korte golfbanden een belangrijke invloed op de
mogelijkheden van de verbindingen. Om het makkelijker te maken om contact te maken met NieuwZeeland en landen in Azië mag de /J in Nederland ook dit jaar al gebruikt worden vanaf vrijdagmiddag
12.00 uur.
Internet en radio hebben hun eigen gedragsregels en beperkingen. Daarom kijken we in dit bulletin
nog even naar de individuele aandachtspunten. We hebben JOTA en JOTI even uit elkaar getrokken
en geven bij ieder hoofdstuk aan of het voor JOTA, JOTI of JOTA-JOTI bestemd is.

Het JOTA-JOTI HQ
PA6JAM/J en JOTI controle centrum (JCC)
Locatie: Clubhuis van Scouting St. Hubertus Herten
Richtfrequentie: 80 m: 3,663 MHz. (+/- 5 kHz) en 2 meter en 70 cm.

Openingsuitzending Nederland (JOTA-JOTI)
Net als vorig jaar is de openingsuitzending van de JOTA-JOTI voor Nederland om 22:00 uur lokale
tijd. Voor de JOTI-deelnemers en andere geïnteresseerden is de opening te beluisteren op het
internet via ScoutFM of op IRC in #dutch. Als je in één van de #dutch* kanalen zit, word je vanzelf
naar de opening toegebracht. Voor de JOTA-deelnemers zal het landelijke station, PA6JAM/J, weer
op verschillende frequenties in de 2-meterband door heel Nederland uitzenden. Ook zal PA6JAM/J
tegelijkertijd uitzenden op de 80-meterband en PI2NOS (430,125Mhz) en proberen we uit te zenden
via diverse repeaters op 2 meter en 70 cm. We vinden het leuk als je je als groep inmeld, dit kan
alleen na de openingsuitzending op onze inmeldfrequenties op 2 meter en op 80 meter.

Inmeldfrequenties (JOTA)
Op deze frequenties wordt eerst de openingsuitzending uitgezonden en daarna kun je je inmelden bij
je eigen rayon. De lijst van deze frequenties vind je op op www.jota-joti.scouting.nl

Mobiele stations (JOTA-JOTI)
Ook dit jaar zal weer een groot aantal mobiele stations op pad gaan om groepen namens Scouting
Nederland te bezoeken. Bij elk bezoek wordt een deelnamecertificaat overhandigd. De mobiele
stations gebruiken 145,550 MHz als inpraatfrequentie. Houd deze frequentie dus op een aparte
ontvanger of portofoon “stand by” en gebruik de frequentie niet voor andere verbindingen. In de
meeste gevallen zal het mobiele station zaterdag langskomen. Het bezoeken van alle groepen heeft
nogal wat voeten in de aarde, het is dus mogelijk dat uw groep niet aangedaan wordt. Wanneer dit het
geval is ontvangt u het deelnamecertificaat via de post.

JOTA-ronde (JOTA)
Zoals gebruikelijk houden we op zondagochtend om 10:00 uur een JOTA-ronde op 80 meterband
(rond 3,663 MHz). Een gezellig samenzijn van JOTA-JOTI stations om ervaringen en leuke
gebeurtenissen met elkaar te delen. Wij hopen veel JOTA-JOTI stations tegen te komen op
zondagochtend!
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JOTA (Jamboree On The Air)
De /J roepletters (JOTA)
Voor het doen van experimenteel radio-onderzoek en het daarvoor in de ether brengen van radiouitzendingen hebben zendamateurs een examen afgelegd. Hiermee kan de zendamateur zich
registeren bij het Agentschap Telecom en krijgt hij officieel een roepnaam toegewezen (bijvoorbeeld
PA6JAM, PA1ZZQ, of PH9JAM). Deze registratie houdt in dat alleen deze amateur een zender mag
bedienen.
Tijdens de JOTA-JOTI mogen scouts onder toezicht van een radiozendamateur zelfstandig gebruik
maken van radiozendapparatuur. Zelfstandig houdt in dat een radiozendamateur toezicht houdt en
kan helpen wanneer het nodig is. Een bekende vorm van toezicht is dat een radiozendamateur net als
bij autorijles naast de scout zit wanneer deze de radiozendapparatuur bedient.
De mogelijkheden voor scouts om te communiceren via amateurradio verschilt per land. In een aantal
landen staat de wetgeving het nog steeds niet toe dat de scout zelf door de microfoon praat. In
Nederland hebben wij dus een zeer bevoorrechte positie!

/J al voor de opening gebruiken!
Elk jaar begint over de hele wereld de JOTA-JOTI om 24:00 uur op vrijdagavond. Dat betekent dat 24
uur lang, elk uur op een andere plek op de wereld de JOTA-JOTI begint. De eersten die beginnen zijn
Australië en Nieuw Zeeland. Zij beginnen dus 10 uur eerder dan wij en moeten dus 10 uur wachten
voor ze contact met Nederland kunnen leggen. En dat terwijl het juist tussen 12:00 en 19:00 mogelijk
is op de korte golf om contact te leggen met deze landen. Ondanks dat wij in Nederland om 22:00 uur
beginnen hebben we het mogelijk gemaakt voor Nederlandse groepen om vanaf 12:00 uur aan de
gang te kunnen met hun zendamateur en /J! Wanneer je antennes al hangen en je toren al klaar is
kun je gelijk beginnen met contacten te zoeken met Australië en Nieuw-Zeeland. Good DX!

Toezicht op het radiospectrum (JOTA)
Tijdens de JOTA zal het Agentschap Telecom toezicht houden op alle radioverkeer. Ze zullen
radioverbindingen beluisteren en eventueel Scoutinggroepen bezoeken. Aanwijzingen van
bezoekende inspecteurs van deze dienst dienen te worden opgevolgd. Wanneer je een berisping door
AT wilt voorkomen kun je eenvoudig de onderstaande adviezen volgen:
 Zorg er voor dat je station volgens de voorschriften draait;
 Er moet altijd een zendamateur aanspreekbaar aanwezig zijn in de ruimte waar de zenders
gebruikt worden. Dus, zendamateur weg? Microfoon eruit;
 Let streng op het taalgebruik;
 Zorg er voor dat alle zendamateurs hun registratiebewijs van AT bij zich hebben op het JOTA
station;
 Zorg er voor dat de jeugdleden op de hoogte zijn van de geldende regels en gewoonten in het
radioverkeer.
 Houd je aan het bandplan van de betreffende band. En mochten er operators zijn met weinig
ervaring, druk dan het bandplan af en leg het naast de zender zodat fouten hiermee
voorkomen worden.
Het Agentschap Telecom houdt het radiospectrum ook tijdens de JOTA in de gaten en kan ook
deelnemende groepen bezoeken. Ook kan het AT zowel tijdens het bezoek als achteraf maatregelen
nemen om herhaling te voorkomen.

We dringen er bij alle groepen en amateurs op aan, om de voorschriften
strikt na te leven. Zo kunnen we met zijn allen problemen voorkomen.

JOTA op de amateurradiofrequenties (JOTA)
Het maken van verbindingen tussen JOTA-stations mag op alle aan de zendamateur in Nederland
toegekende frequenties. Om de kans te vergroten dat je een scout treft, zijn er internationaal
frequenties afgesproken waar scouts en JOTA-stations zich verzamelen. Op deze “hangplekken voor
JOTA-stations” zal een “CQ” zeker beantwoord worden.
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Wereld Scout Frequenties
Band

SSB (phone)

CW (morse)

80 m

3,690 MHz & (niet in NL!!) 3,940 MHz

3,570 MHz

40 m

7,090 MHz & 7,190 MHz

7,030 MHz

20 m

14,290 MHz

14,060 MHz

17 m

18,140 MHz

18,080 MHz

15 m

21,360 MHz

21,140 MHz

12 m

24,960 MHz

24,910 MHz

10 m

28,390 MHz

28,180 MHz

6m

50,160 MHz

50,160 MHz

70 cm

433,525 Mhz (nationaal)

Zeg het met plaatjes
SSTV is een manier om via de zender foto’s te versturen. En het lijkt ons dat dit ook leuk kan zijn voor
de JOTA. Het is tenslotte erg leuk om foto’s te ontvangen van het groepje scouts wat je net hebt
gesproken via de radio.
Aangezien het lastig kan zijn om met meerdere zenders op 2 meter te werken zonder elkaar te storen
lijkt het ons goed om hiervoor de 70 cm band te gebruiken maar op 2 meter kan dit natuurlijk ook. De
frequentie voor SSTV is op 70 cm is 433,700 en op 2 meter 144,500.

2 meter vol? Wijk uit naar 70 cm.
Tijdens de JOTA is de 2 meter-band vaak goed gevuld. De 70 cm-band wordt echter bijna niet
gebruikt en dit is dus een goede uitwijkmogelijkheid. De meeste moderne sets waarmee op 2 meter
gewerkt wordt kunnen ook op 70 cm tenslotte. Vandaar dat we een voorstel hebben ingediend om
433.525 te gaan gebruiken als internationale Scoutingfrequentie op 70cm. Kun je dus lastig een plekje
vinden op 2 meter, kijk eens of je uit kunt wijken naar 70 cm. Er is plek genoeg. 433.500 is de
aanroepfrequentie.

Heel Nederland bereiken met een porto?
DMR staat voor Digital Mobile Radio. Een digitaal netwerk waarmee met weinig vermogen door heel
Nederland gewerkt kan worden. Je hebt wel hiervoor geschikte apparatuur nodig. Tijdens het JOTAweekend is er een speciale JOTA-talkgroep op het Brandmeister-netwerk, dit is talkgroep 907 op
Tijdslot 1. PA6JAM/J is tijdens de JOTA-JOTI ook bereikbaar via DMR. We hopen wel dat dit werkt
omdat we vrij ver van een DMR-repeater vandaan zitten

WAG-contest (JOTA)
Op de korte golfbanden is het altijd behoorlijk druk. Tijdens het JOTA-JOTI weekend zijn we niet de
enigen die gebruik maken van deze frequenties. Elk jaar is er tegelijk met de JOTA-JOTI de WAGcontest. Deze “Work All Germany” contest is een Duitse radiowedstrijd waarbij radioamateurs zoveel
mogelijk contacten met elkaar leggen in de 24 uur dat deze wedstrijd duurt.
Om beide evenementen storingvrij naast elkaar te laten plaats vinden hebben de JOTA- en WAGorganisatoren afspraken gemaakt over wie welke frequenties gebruikt. Van de WAG deelnemers
wordt verwacht dat ze tijdens de contest geen gebruik maken van de frequenties voor de JOTA
deelnemers. De JOTA stations die wel op deze frequenties zitten kunnen daardoor ongestoord JOTA
contacten leggen. Wanneer een JOTA station buiten deze frequentiebanden gaat zitten moet ze
accepteren dat ze gestoord kan worden door WAG deelnemers.
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Frequenties die door Scouting gebruikt worden (Niet door WAG deelnemers)

We willen iedereen met klem vragen tijdens de contesturen zoveel
mogelijk van deze frequenties gebruik te maken, om onderlinge hinder en
irritatie te voorkomen.
De WAG-contest duurt van zaterdag 15:00 GMT (17.00 uur lokale tijd) tot en met zondag 14:59 GMT
(16:59 uur lokale tijd).
Meer informatie en een uitgebreide uitleg vind je in het Handboek JOTA-JOTI.

Logboekprogramma (JOTA)
Het speciale JOTA logboekprogramma, is een begrip tijdens de JOTA, het is al sinds 1989
beschikbaar. Het programma, compleet met ingebouwde deelnemerslijst, kan worden gedownload van
onze website.
Wanneer je internet hebt, dan kun je ook gebruik maken van Multilog, het Online JOTA-JOTI logboek.
Dit logboek wordt door groepen tegelijkertijd gebruikt en maakt het eenvoudiger om Scoutinggroepen
te vinden op de band. Het online JOTA-logboek vind je op http://logboek.jota-joti.nl en is alleen
beschikbaar voor ingeschreven deelnemers aan de JOTA-JOTI.

QSL kaarten (JOTA)
Een QSL-kaart is een leuke tastbare herinnering aan een verbinding. Kleine oplagen kunt u heel
handig via een online-foto-service (Aldi, Kruidvat, Hema en dergelijke) laten drukken. Houd bij het
ontwerp wel rekening met het formaat van de kaart, deze moet 9x13 zijn. Houd bij de randen van het
ontwerp 1 cm vrij van tekst, een randje wil nog wel eens wegvallen bij het drukken. Meer informatie
vind je in het handboek JOTA-JOTI
Voor het verzenden van QSL kaarten moet de zendamateur wel lid zijn van het Dutch QSL-bureau in
Arnhem. Wanneer jullie verantwoordelijk zendamateur lid is van de VERON of VRZA is hij
automatisch lid van het Dutch QSL-bureau. Houd hier rekening mee als je QSL-kaarten gaat
verzenden.
Sinds een aantal jaren hebben we een overeenkomst met het Dutch QSL-bureau in Arnhem. QSLkaarten die ontvangen worden voor groepen die mee hebben gedaan aan de JOTA waarbij de
verantwoordelijke zendamateur geen lid is van het Dutch QSL bureau worden doorgestuurd aan
Scouting Nederland. De Landelijke JOTA-JOTI-organisatie zorgt ervoor dat ze verstuurd worden naar
de Scoutinggroepen. Let op, deze regeling geldt alleen voor verbindingen gemaakt tijdens de JOTAJOTI en voor groepen waarvan de verantwoordelijke zendamateur geen lid is van het Dutch QSL
bureau. Groepen met een verantwoordelijke zendamateur die geen lid is van het Dutch QSL bureau
kunnen geen QSL kaarten sturen via Scouting Nederland.
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Dag voor de RadioAmateur (JOTA)
Op 3 november vindt de jaarlijkse Dag voor de Radioamateur plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Deze
landelijke bijeenkomst voor zend- en luisteramateurs wordt georganiseerd door de
zendamateurvereniging VERON. De Landelijke JOTA-JOTI-organisatie heeft een stand op dit
evenement, je bent van harte welkom ons daar te ontmoeten en je ervaringen met ons te delen. Meer
informatie op de VERON website: www.veron.nl.

Het kwalificatieteken zendamateur Novice en Full
Een kwalificatieteken is een insigne dat aangeeft dat een scout
gekwalificeerd is voor een bepaalde functie. En sinds enige jaren
is er ook een kwalificatie zendamateur. Wanneer je scout en
zendamateur bent kun je deze kwalificatie bij de Landelijke JOTAJOTI-organisatie laten registreren en mag je op je uniform het
bijpassende kwalificatieteken dragen.
Wil je meer weten of heb je vragen over deze kwalificatie? Kijk op
de JOTA-JOTI website www.jota-joti.scouting.nl of stuur een e-mail
aan: kwalificatieregistratie@jota-joti.scouting.nl

JOTI (Jamboree On The Internet)
Voor de JOTI gelden net als voor de JOTA enkele gedragsregels. In tegenstelling tot de JOTA waar
de overheid de regels stelt en daar toezicht op houdt, is het internet gereguleerd door een netiquette.
Op het internet is geen politie die de regels kan handhaven en represailles nemen is al helemaal een
probleem.
Het internet biedt ongelofelijk veel mogelijkheden om te communiceren met scouts over de hele
wereld. Daarbij moet je zelf goed oppassen dat men niet de verkeerde tegen het lijf loopt of iemand
die zich anders voordoet dan dat hij werkelijk is.
Tijdens de JOTA-JOTI wordt wereldwijd een veilig gebied geboden voor de scouts; de IRC-kanalen
van Scoutlink. Voor zowel ervaren en minder ervaren gebruikers van het internet zijn deze goed
toegankelijk.

De JOTA-JOTI-organisatie adviseert Scoutinggroepen gebruik
te maken van de chatkanalen van ScoutLink.
Voor deze IRC chat-kanalen gelden aanvullend op de netiquette een aantal huisregels. Als men zich
daaraan houdt, kan de groep heel veel plezier beleven aan de JOTI.

Chatkanalen per speltak (JOTI)
Om de verdeling van leeftijden duidelijker te maken op ScoutLink is er een nieuwe indeling van onze
chatkanalen. Iedere speltak heeft nu zijn eigen kanaalnaam
en dat is handig omdat een scout nu eenmaal andere dingen
interessant vindt dan een welp.
De chatkanalen zijn ingedeeld in de speltakken zoals deze
door Scouting Nederland worden gebruikt:
- #dutchbevers, voor de speltak bevers (5 - 7 jaar)
- #dutchwelpen, voor de speltak welpen (7 - 11 jaar)
- #dutchscouts, voor de speltak scouts (11 - 15 jaar)
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- #dutchexplorers, voor de speltak explorers (15 - 18 jaar)
- #dutchroverscouts, voor de speltak roverscouts (18 - 21 jaar)
- #dutch voor alle scouts en zendamateurs die niet meer bij een speltak zitten.
De sfeer in alle chatkanalen zal in de gaten worden gehouden door onze DutchOps, en hierbij wordt
rekening gehouden met de leeftijd van de chatters. De speltak kanalen zullen na 22:00 sluiten naar
mate het bezoek

Met meer dan 15 computers online? (JOTI)
Komt je groep met meer dan 15 computers online? Dan moet ScoutLink voorafgaand aan de JOTI
hiervan op de hoogte gesteld worden. Ter bescherming van de servers en het netwerk is het
standaard niet mogelijk om met meer dan 20 computers tegelijk vanaf een verbinding op het chatnetwerk te komen.
Geef de volgende gegevens door aan Scoutlink via gert.jan.havermans@scouting.nl
 Naam en contactpersoon van de groep, inclusief nickname en e-mailadres;
 De hostmask of het IP-nummer waarmee de groep online gaat komen;
 Hoeveel computers er online gaan komen.
Op voorhand mailen zonder dat hostmask of het IP-nummer bekend zijn heeft geen zin. Weet je je IPnummer niet, kijk dan op www.whatsmyip.org
Als er meer dan vijftien pc's in tien seconden naar het netwerk connecten dan zien de servers dit als
een aanval op de server. Let dus op dat jouw scouts niet allemaal tegelijk een verbinding naar de
server proberen te maken, maar bijvoorbeeld met een pauze van een paar seconden!!

Scoutlink JOTI-IRC (JOTI)
Als je JOTI organiseert binnen je eigen Scoutinggroep zit je niet te wachten op veel onnodige
verrassingen. Een computernetwerkje opbouwen is een ding, een IRC-programma installeren en
instellen is een tweede. En daarnaast ook nog programma’s er omheen bedenken en organiseren.
Het blijft veel werk. Ook als je thuis snel wil deelnemen aan de JOTI dan hebben we voor jullie een
speciale JOTI-IRC!
Net als andere jaren verzorgt ScoutLink tijdens de JOTI het IRC netwerk. Ook dit jaar is er weer
aangepaste IRC software beschikbaar. Deze software maakt het mogelijk om snel, zonder enige
kennis van IRC, verbinding te maken met het ScoutLink IRC netwerk.
De JOTI-IRC versie van 2018 is geschikt voor zowel groepen, individuele Scouts en operators. Alle
bekende features van JOTI-IRC zoals het aanpassen van grote of kleine letters, is eenvoudig door de
Scout zelf aan te passen. Mocht je je gesprekspartner willen bedanken dan kun je hem ook nog een
virtueel insigne geven.
Deze versie volledig portable is en dus op een usb stick kan meenemen, dat eventuele fouten in het
script direct door updates opgelost kunnen worden en de setup een stuk eenvoudiger is.
Heb je nog de 2017 versie? Geen probleem, deze kan gewoon bijgewerkt worden met de beschikbare
updates. Volg tevens het advies op om deze regelmatig te updaten.
Opmerking: ScoutLink geeft geen ondersteuning meer aan de eerder uitgebrachte mIRC versies .
Gebruik van eerdere versies is op eigen risico.
ScoutLink heeft sinds een paar jaar ook een mobiele versie van IRC voor de smartphone. De versie
voor Android kun je downloaden in Google Play (http://ow.ly/OupNF). Ook is er een webchat, deze
kun je vinden op: https://webchat.scoutlink.net/
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Speciale beheersfuncties
In de groepsmodus zitten speciale beheersfuncties ingebouwd, zoals een scheldwoordfilter, een
schuilnaam-prefix, zodat je groepsherkenning in de schuilnamen kan bouwen. Neem je hiervoor
bijvoorbeeld, Scouting groep Da Vinci: SDV_schuilnaam dan krijgt iedereen SDV_ voor zijn
schuilnaam te staan. Speltak-begeleiding om de scout in de juiste kanalen te sturen. Een monitor om
te registreren wie in welk kanaal en op welk station zit, en wie er gekickt of geband is. En voor de
Scout die in de (computer)problemen zit en hulp nodig heeft is er een speciale “paniek-knop”. En
mocht een welp een iets te ongelukkige schuilnaam gekozen hebben dan kun je hem helpen door zijn
schuilnaam op afstand te wijzigen.
JOTI-IRC is te downloaden op http://www.4scouts.nl/jotiirc/

Contact tijdens het weekend met het JCC (JOTI)
Heb je tijdens de JOTI problemen om online te komen, een probleem vanwege een maatregel die
tegen jou of jouw groep is genomen of een andere vraag? Stel deze dan niet aan een (@)operator
van ScoutLink, maar stuur je vraag aan: joti2018@dutch.scoutlink.net
Tijdens de JOTI hebben (@)operators het vaak te druk om zich bezig te houden met mensen die
vragen komen stellen. E-mails gestuurd aan joti2018@dutch.scoutlink.net worden continu uitgelezen
en zo snel mogelijk beantwoord.

we let you see JOTI
www.joti.tv is DE JOTA-JOTI website voor het ontmoeten van Scouts over de hele wereld. JOTI.tv is
samen met ScoutLink, JOTI radio en Service Kring officieel trusted partner van JOTA-JOTI. JOTI.tv
wordt gemaakt vanuit Scouting Brouwhuis in Helmond, ben je in de buurt, zoek je een slaapplaats of
wil je een kijkje nemen in onze tv-studio dan ben je van harte welkom.(mail ons vooraf; hello@joti.tv)
Ontdek JOTI.tv en verrijk je weekend programma met onze online video diensten!
Skype adressenboek
Het Skype adressenboek bied een centrale plek voor het vinden van Skype namen die door scouts
gebruikt worden gedurende het JOTA-JOTI weekend. Het toevoegen van je eigen Skypenaam is zeer
eenvoudig. Log in op www.joti.tv/portal/ en update je JOTI.tv profiel met je eigen Skypenaam. Na het
wijzigen wordt je Skypenaam geheel automatisch toegevoegd aan het adressenboek! Ook is er JOTAJOTI 2018 Skype groep, de details hiervan vind je op www.joti.tv/portal/.

JOTIcafe
Dit is HET digitale café van JOTI. Met JOTIcafe kan je andere Scouts ontmoeten door middel van
videobellen in hoge kwaliteit. Je kan tijdens je video gesprek ook chatten als je geluid niet werkt of als
je gewoon vragen hebt. Geef bijvoorbeeld een rondleiding door jouw clubhuis, door met een laptop
rond te lopen en laat de scout aan de andere kant van de lijn zien waar jij zit. Of verzamel een aantal
van jouw mede-scouts en speel het spelletje “hints” via video!
Ook kan je JOTIcafe vanaf je mobiele telefoon gebruiken. Dus je kunt overal video bellen en iemand
mee nemen door jouw omgeving.
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Digital Campfire
Maak deel uit van de allergrootste digitale kampvuurcirkel ter wereld. Met Digital Campfire heeft
JOTI.tv ervoor gezorgd dat je heel snel en heel eenvoudig een foto met jouw webcam kunt maken en
deze op het internet kunt zetten; en dat automatisch iedere 15,30 of 60 seconden. Ook kun je een
persoonlijke tekst aan je foto toevoegen. Je foto wordt automatisch in het grote Digital Campfire
overzicht geplaatst naast die van alle andere Scouts wereldwijd. Afgelopen jaar deden ruim 5000
Scouts mee, dit willen wij graag verdubbelen!
Nog leuker is om Digital Campfire Mobile te gebruiken. Gebruik de camera op je telefoon als een
webcam die iedere 15, 30 of 60 seconden een nieuwe aan de Digital Campfire toevoegt. In de portal
van JOTI.tv kan je ook de code vinden om deze foto aan je eigen website toe te voegen. Dus sta jij
midden in de bossen of zit je net met je groep te eten, maak een foto en deel deze met de wereld.
Belangrijk: om de diensten van JOTI.tv te gebruiken heb je een www.scout.org account nodig.
De gebruikersnaam en het wachtwoord die je daar registreert zijn ook de gebruikersnaam en
wachtwoord die je toegang geven tot JOTI.tv, registreren dus!
Mail: hello@joti.tv
Web: https://www.joti.tv/
twitter: @jotiTV | facebook: joti.tv | instagram: joti.tv

ScoutFM , jouw Scouting radiostation!
In september en oktober en vooral tijdens de JOTA-JOTI kun je weer luisteren naar ScoutFM. Een
station voor en door Scouts. Tijdens het weekend zenden we live uit vanuit het JOTA-JOTI HQ.
Vanuit hier draaien we leuke muziek, houden we je op de hoogte van het laatste JOTA-JOTI nieuws
en vragen we jouw hulp. Wij horen graag jullie programma op ScoutFM. Dus maken jullie een
fantastisch uur radio? Neem dan contact met ons op. We gaan dan samen zorgen dat jullie op
ScoutFM te horen zullen zijn. Dit kan op allerlei manieren: Opnemen, live streamen, stream
doorsturen. We hebben verschillende mogelijkheden voor je.
Meer info? Kijk op www.scoutfm.nl of mail info@scoutfm.nl

Spelen tijdens de JOTA-JOTI
Uiteraard worden er dit jaar weer diverse spelen door de landelijke en wereldorganisatie aangeboden.
We hebben een kant en klaar programma wat past in het thema van dit jaar. Je kunt het downloaden,
zorgen voor de benodigde materialen en zo gebruiken. Kijk voor meer info op onze website:
https://jota-joti.scouting.nl/voor-leiding/programma .
Ook internationaal worden er spelen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het befaamde JamPuz. Info
over de internationale spelen vind je op jotajoti.info .

Het JOTA nachtspel (JOTA)
Het JOTA Nachtspel is een radiowedstrijd tijdens de JOTA-JOTI in de nacht van zaterdag op zondag.
Tijdens deze wedstrijd is het de bedoeling zo veel mogelijk radioverbindingen te maken met andere
JOTA stations en andere stations.
Het JOTA nachtspel duurt van zaterdag 20 oktober 23:00 tot en met zondag 21 oktober 6:00 lokale tijd
en vindt plaats op de 2m-band en in de 70cm-band in de volgende segmenten en modes:
145.2125 MHz - 145.475 MHz in de mode FM
144.1800 MHz - 144.350 MHz in de mode SSB
433.450 MHz - 434.000 MHz in de mode FM, muv 433.400(sstv), 433.600(rtty), 433.700(fax) en
433.800(APRS).
432.100 MHz - 432.400 MHz in de mode SSB.
Je mag 2 zenders in de lucht hebben, één op 2 meter en één op 70 cm.
Na 02.30 lokale tijd is het toegestaan om al eerder gewerkte stations voor de tweede keer te werken.
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Het is de bedoeling is om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Deze punten krijg je door een
verbinding te maken met andere (JOTA) stations en gegevens uit te wisselen. Deze gegevens schrijf
je op en je stuurt ze na de JOTA-JOTI (en voor 15 november!) aan de contestmanager via
contest@jota-joti.nl
De puntentelling







De punten voor de contest kan je op verschillende manieren verkrijgen. Hieronder zie je de
punten die je kunt verdienen voor de tweemeterband. de punten voor de 70cmband is twee
keer de waarde van de tweemeterband.
Een verbinding met een andere scoutinggroep met /J in hetzelfde rayon (zie kaart) is 3
punten.
Een verbinding met een andere scoutinggroep met /J in een aangrenzend rayon (zie kaart) is
4 punten.
Een verbinding met een andere scoutinggroep met /J in een ander rayon (zie kaart) is 5
punten.
Elke andere verbinding niet /J is 1 punt.
De punten tellen maar 1 keer per tegenstation.

Wat moet je uitwisselen?




jouw roepnaam, bijvoorbeeld PA6JAM/J
het ontvangen signaalrapport, bijvoorbeeld 59
het JOTA-JOTI-rayon

Je kunt de resultaten bijhouden op een papiertje of in een Excelsheet maar je kunt ook gebruik maken
van het online JOTA-logboek op http://logboek.jota-joti.nl Dit logboek is speciaal geschikt voor het
JOTA Nachtspel en je kunt je log met de druk op een knop indienen.

Tot slot
Contact JOTA-JOTI HQ ON-LINE
Facebook.com/jotajotinl
Twitter.com/JOTAJOTI_NL

Verhalen, foto- en videomateriaal gezocht (JOTA-JOTI)
We zijn erg benieuwd wat jullie beleefd hebben. Ook zijn we op zoek naar hoge kwaliteit digitale foto's
en videomateriaal van JOTA-JOTI activiteiten. Deze worden gebruikt voor publicaties in verschillende
bladen en voor het maken van een promotie- en compilatievideo.
Stuur deze naar info@jota-joti.nl.
Maak je dit jaar foto- en video-opnamen van jouw JOTA-JOTI-station en zijn de foto’s of
videomateriaal geschikt voor promotiedoeleinden? Neem dan contact op met ons via info@jota-joti.nl.
Onze voorkeur gaat uit naar de originele camera-versies zonder enige bewerking. Dit soort bestanden
zijn vaak vrij groot, gebruik daarom bijvoorbeeld wetransfer.com en stuur ons de link.

Hulp gezocht
De Landelijke JOTA-JOTI-organisatie is op zoek naar enthousiaste scouts die ons willen helpen bij het
landelijk organiseren van de JOTA-JOTI. Op een aantal sleutelposities zoeken we nieuwe
medewerkers met frisse ideeën die er zin in hebben de JOTA-JOTI op het niveau te houden waar zij is
en misschien nog groter te maken. We zoeken mensen voor allerlei werkzaamheden.
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Elk jaar worden we ondersteund door een themateam. Een groep mensen die enthousiast is over
JOTA-JOTI en met hun kennis en ervaring helpt met het maken van het spelaanbod voor de groepen.
Dit themateam is zeer succesvol en we willen de dingen die ze doen nog verder uitbouwen zodat de
groepen daar nog meer plezier van hebben.
Heb jij een keer zin om een jaar te helpen bij de organisatie van de JOTA-JOTI of bij het themateam in
het bijzonder? Of heb je er vragen over? Laat het dan aan ons weten op info@jota-joti.scouting.nl

Vragen die niet in dit bulletin staan?
Mocht je nog vragen hebben die niet beantwoord worden in dit bulletin, neem dan contact met ons op:
Algemene vragen: info@jota-joti.scouting.nl
JOTA-vragen: jota@jota-joti.scouting.nl
JOTI-vragen: joti@jota-joti.scouting.nl
Bouwpakketten, naambandjes & badges: info@kitbuilding.org
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