
JamPus 
JamPuz is een belangrijk onderdeel van de JOTA (en JOTI) en kan worden 
gespeeld door de deelnemers aan de JOTA met behulp van amateur radio. Als 
we praten met andere Scouting groepen dan kunnen we deelnemen aan  de 
JamPuz! 

JamPuz werd geïntroduceerd in 2010 
en is nu onderdeel van de 
wereldwijde JOTA-JOTI weekend 
gecoördineerd namens de World 
Scout Bureau door de Wereld JOTA-
JOTI Team. 
De bedoeling van JamPuz (afkorting 
van Jamboree Puzzle) is om identiteit 
codes te ruilen met andere JOTA 

deelnemers waar je contact mee legt. Aan elke JOTA groep wordt een JOTA-
JOTI ID code (bekend als JID) gegeven.  

Het principe is eenvoudig - elke keer 
als je contact met een andere groep 
hebt, vraag je naar hun JID en noteer 
je deze. De andere groep noteert op 
hun beurt onze JID.  
Wij hebben inmiddels ook een JID-
code gekregen van de wereldwijde 
JOTA-JOTI organisatie. De wedstrijd 
vellen, die helpen bij het verzamelen 

van de JID codes, zijn beschikbaar om te downloaden.  
Het doel van JamPuz is om contact met andere Scouts (en Gidsen) te maken en 
om deelnemers te helpen met het bijhouden van de verscheidenheid van 
landen waarmee contact is gemaakt. Maar, het in contact brengen met collega-
Scouts gaat niet alleen om het aantal contacten die je maakt, het gaat ook om 
de gesprekken. Dus neem de tijd om te kletsen met collega-Scouts en verzamel 
niet alleen hun JID om dan verder te gaan naar het volgend contact. JamPuz 
gaat over de gesprekken; niet alleen contacten. 

https://www.scout.org/wsbkl/
https://www.scout.org/wsbkl/
https://www.scout.org/node/314451/contact
https://www.scout.org/node/314451/contact
https://www.jotajoti.info/jampuz-documents


JID codes worden elk jaar opnieuw 
uitgegeven, dus een JID afgegeven 
voor een jaar daarvoor kan dit jaar 
niet worden gebruikt. Houdt er 
rekening mee dat de JID codes 
worden uitgegeven aan 
locaties/groepen, niet aan 
individuen. Dus, alle deelnemers aan 
JOTA-JOTI bij dezelfde groep hebben 
dezelfde JID code. 

Er zijn geen prijzen voor het verzamelen van (of het geven van) het grootste 

aantal JIDs of voor de verscheidenheid van verzamelde JIDs. Na de JOTA-JOTI 

zullen wel elke JOTA-JOTI groep gevraagd worden om enkele statistische 

gegevens over het aantal verzameld en uitgegeven JIDs te overhandigen. Dit zal 

helpen bij het bepalen van het succes en JamPuz verder te verbeteren.  

Het is natuurlijk ook mogelijk om als onderdeel van een spel de opdracht te 

geven om zoveel mogelijk JID codes te verzamelen. Zo is het verzamelen van 

JID codes ook opgenomen in “JOTA Challenge 2018”. 

 


