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3, 4 en 5 april 2020 

JOTI SE ChanOp Handleiding 
 
 

 

Introductie 
Bedankt voor jouw hulp bij deze speciale APRIL JOTI Special Edition 2020. Hier vind je een 
handleiding als naslagwerk voor het weekend.  
 
Alle ChanOps behoren in #beneluxops aanwezig te zijn tijdens hun dienst. Voor gezelligheid is 
#beneluxops-stamcafe. Deze kanalen zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord krijg je van 
te voren.  
 
Om te joinen typ je /join #beneluxops WACHTWOORD. Waar je WACHTWOORD vervangt door het 
wachtwoord dat je is gegeven. Uiteraard deel je dit wachtwoord NIET. Zegt iemand recht te hebben 
op het wachtwoord en heb je diegene vóór de JOTI SE vaker online gezien, stuur ze dan naar 
de  huidige co van dienst.  
 
De ChanOps zijn verantwoordelijk voor alle #dutch gerelateerde kanalen. Welke kanalen je krijgt is 
een verrassing en is (tot op zekere hoogte) in overleg.  
 
Tijdens het weekend zijn ook Coördinatoren online. De co’s van dienst zijn te herkennen aan de & 
voor hun nickname in #beneluxops.  
 
In #beneluxops zijn een aantal commando’s die de ChanOps dienen te gebruiken.  

 !idle : je bent aanwezig maar hebt geen dienst. Er verschijnt een - voor je nickname.  
 !beschikbaar : je hebt dienst en bent beschikbaar om een kanaal toegewezen te krijgen. Er 

verschijnt een + voor je nickname.  
 !genoeg : je hebt dienst en hebt genoeg kanalen toegewezen gekregen. Er verschijnt een % 

voor je nickname. 
 !wilweg : je dienst is voorbij en je wilt je kanalen kwijt. De bot in het kanaal zegt nu dat je 

weg wilt en in welke kanalen je geOpt bent.  Wacht dus even met DeOppen tot er een 
vervangende ChanOp in jouw kanaal zit! De Co’s van dienst regelen dit voor jou.  

 
 
Het rooster 
Vóór de JOTI SE wordt een rooster rondgestuurd. Er wordt van jou verwacht dat je online bent tijdens 
de uren waarop jij ingeroosterd staat. Je hebt zelf de uren opgegeven waarop je beschikbaar bent, dus 
wij rekenen op je! En kom alsjeblieft op tijd. 
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BELANGRIJK! 
 De mogelijkheid tot privéberichten is uitgeschakeld dit weekend. Als gebruikers vragen 

hebben, leg uit dat privéberichten uitgeschakeld zijn om de veiligheid van deelnemers te 
kunnen waarborgen.  

o Gebruikers die hulp nodig hebben of iets aan willen kaarten dat niet thuishoort in het 
kanaal, verwijs je door naar #dutch-info.   

o Je hebt een Oline nodig om privéberichten naar andere operators te kunnen sturen. 
Gedurende dit weekend is het niet de bedoeling privéberichten naar gebruikers te 
sturen, tenzij dit nodig is als operator. Gebruik alsjeblieft de kanalen! 

 We verwachten meer wangedrag, omdat er geen leiding aanwezig is om het gedrag van 
deelnemers in de gaten te houden. Mocht je leiding tegenkomen die hun jeugdleden in de 
gaten houdt, geef hen dan Channel Voice (+v).  

 Nicknames of grappen omtrent het Coronavirus worden behandeld als Beledigend Taalgebruik 
en probeer het onderwerp Coronavirus zo veel mogelijk te vermijden.  

 

 
Chanop O:Line aanvragen 
Om te kunnen Oppen tijdens dit weekend zul je een account aan moeten maken op Volunteer Hub 
(https://volunteer.scoutlink.net/). Hier meld je je ook aan voor de openstaande vacature.  
Zodra die aanvraag is goedgekeurd, hier krijg je een e-mail van, maak je een account aan op SCO 
(https://sco.scoutlink.net/sco/) met dezelfde naam als je op Volunteer Hub hebt. Country is 
BeNeLux.  Hier vraag je een O:Line aan en geef je je IP adres door.  
Je IP-adres kun je vinden op sites als https://nld.privateinternetaccess.com/pages/whats-my-ip/.  
Request O:Line formuliertje: 
Role: ChanOp. 
Country: BeNeLux. 
Valid From: Datum + tijd van aanvraag. 
Valid Untill: 2020-04-30 (30 april). 
Comment: je IP adres. 
 
O:Line ophalen 
Elke keer wanneer je online komt op IRC moet je je O:Line ‘ophalen’. Dit doe je met /oper user pass. 
User = de gebruikersnaam van sco en pass = het wachtwoord van sco.  
Gebruik dit commando altijd in het ScoutLink status scherm. Dit om te voorkomen dat, mocht je 
onverhoopt een typo maken, je inloggegevens lekken.  
 
JOTI IRC 
Ook voor deze JOTI SE raden wij iedereen aan de JOTI-IRC te gebruiken. De ChanOps hebben deze 
zelfs nodig, in verband met de scripts. Deze kun je vinden op https://scoutlink.nl/joti-irc/. Hier staan 
ook handleidingen voor gebruikers en groepsbeheerders. De keyboardoverlay voor de ChanOp-
scripts vind je op https://scoutlink.nl/keyboard-overlay/. 
Er zijn helaas nog geen JOTI IRC beschikbaar specifiek voor Linux of MAC.  
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