De J-Code.
De J-code is ontwikkeld door een groep Landelijke JOTA Organisatoren, naar een idee van Dave Gemmell, de
Landelijk JOTA Organisator van Zuid-Afrika, met als doel communicatie in basisvorm mogelijk te maken
tussen Scouts die geen gemeenschappelijke taal hebben.
Het is een speelse manier om te proberen toch contact te maken met iemand waarmee anders geen
communicatie mogelijk zou zijn. De J-code lijkt op de Q-code die vaak gebruikt wordt door radio amateurs.
De code kan ingezet worden voor radioverbindingen tijdens de JOTA. Ze is ook prima geschikt voor IRC
tijdens de JOTI.
Persoonlijk
JWN = Mijn naam is ........
JFC = Ik woon in .... (land)
JHO = Ik ben ..... jaar.
JWA = Mijn adtres is .......
JEM = Ons e-mail adres is .....
JWL = De taal die ik spreek is ...
1 = Engels
2 = Frans
3 = Spaans
4 = Portugees
5 = Russisch
6 = Duits
7.= Nederlands
8 = Italiaans

Scouting
JCS = Ik ben een welp
JSC = Ik ben een Scout.
JGI = Ik ben een gids.
JRS = Ik ben een Expolorer (m).
JRG = Ik ben een Explorer (v).
JLS = I k ben een leider.
JWG = Ik behoor bij de ……. groep
JHJ = Happy JOTA / JOTI
JSW = De beste Scouting wensen
Algemeen
JAC = Wij kamperen.
JWB = Het weer hier is ...
1 = bewolkt
2 = regen
3 = hevige regen
4 = sneeuw
5 = prima

Voeg, om een vraag te stellen, simpelweg de letter “X” toe aan het eind van de betreffende code,
bijvoorbeeld:
JWN = Mijn naam is ........
JWNX = Wat is je naam?
JHO = Ik ben ........ jaar.
JHOX = Hoe oud ben je?
Stel je de volgende conversatie voor tussen een russische Scout in
Wladiwostok en zijn vriend in Caracas, Venezuela. Alle woorden kunnen
gespeld worden in het internationale spelling alfabet:
Doswe danja, JWN Dimitri
Hola Dimitri, JWN Paco
JHJ Paco, JFC Russia, QTH Wladiwostok. JWL 5
OK Dimitri, QTH Caracas y JHO 12. JHOX
JHO 14 Paco. JSC, JAC, JWB 4
Muy bien, JSC y JWB 1. JSW Dimitri.
JSW Paco.
Ziet dit eruit als een soort code? Dat is precies wat het is, de J-Code. Dimitri en zijn vriend Paco zouden
anders deze basis conversatie niet kunnen hebben. Kan je dit ook? Ga het proberen !
Uit de JOTA bibliotheek op www.scout.org/jota.

