
Procedure thuisteam Jotacross 2008 (versie 1 27 september 2008) 

Algemeen 

Dit jaar zullen de vragen voor het eerst in de geschiedenis van de 
jotacross te ontvangen zijn via PSK31. 

Dit zal tevens de enige manier zijn om de vragen te ontvangen. Een 
uitgebreide uitleg over PSK31, alsmede een handleiding voor het 
ontvangen van PSK31, kunt u vinden op deze website. Hierin vindt u alle 
informatie over de installatie en gebruik van PSK31.  

Het doorgeven van de antwoorden dient u nog steeds via normale radio te 
doen. De hiervoor benodigde frequenties: 

145.7625 Mhz (2 meter band) 

430,7625 Mhz (70 cm band)  

Vanaf 18:30 uur kunt u zich aanmelden bij PE1PRB/J. Hierbij moet u 
zich melden met uw groepnummer.  

De deelnemerslijst van dit jaar: 

Nr. Groepsnaam Plaats 70 cm 2 meter 

1 Scouting Krommenie Krommenie X  
2 Scouting Limmen Limmen X  
3 Scouting Discovery Zwaag  X 
4 Scouting De Geuzen Alkmaar X  
5 Scouting Uitgeest Uitgeest X  
6 Scouting Corvus Corone Den Oever  X 
7 Scouting Angela Heerhugowaard X  
8 Dirck Rembrantsz Groep Nieuwe Niedorp  X 
9 Scouting Jutters Rainiero Den Helder  X 
10 Scouting Akersloot Akersloot X  
11 Scouting Lamoraal van Egmond Purmerend  X 
12 De Watergeuzen Zaandam  X 
13 Scouting Assendelft Assendelft  x 
14 Scouting Dirk Duyvel Alkmaar X  
15 Scouting Ridder Magnus Schagen  X 
16 Scouting Laurentius Alkmaar x  

 

 

 

 

 

 

 



Vragenprocedure 

De jotacross 2008 bestaat uit 42 vragen die zullen worden gesteld aan het 
thuisteam. Naast deze vragen dient u een opdracht uit te voeren, de 
zogenoemde ‘thuisopdracht’. 

De vragen worden gesteld in 6 blokken van 7 vragen. De vragen zullen 
worden herhaald tot aan het volgende vragenblok. 

Het uitzendschema voor het verloop van de jotacross is als volgt: 

18:30 aanmelden   

18:45 Thuisopdracht   

19:00  vragenblok 1  vraag 1 t/m 7 

19:30  vragenblok 2  vraag 8 t/m 14 

20:00  vragenblok 3  vraag 15 t/m 21 

20:30  vragenblok 4  vraag 22 t/m 29 

21:00  vragenblok 5  vraag 30 t/m 35 

21:30  vragenblok 6  vraag 36 t/m 42 

      

22:15 Sluitingstijd geven van antwoorden   
> 22:15 Doorgeven hoeveel antwoorden u nog wilt geven   

22:30 Doorzenden laatste antwoorden   

      

23:00 Uitzending antwoorden vragen (via PSK31)   

  Publicatie bronnenboek op internet   

0:00 Live: Uitslag jotacross via de zender en internet   
NB. Deze tijden zijn onder voorbehoud 

U kunt vragen doorgeven tot uiterlijk 22:15 uur. Het is niet mogelijk om 
uw antwoorden te corrigeren. Het eerst gegeven antwoord geldt als uw 
definitieve antwoord. Na 22:15 wordt u gevraagd hoeveel antwoorden u 
nog denkt te kunnen beantwoorden om 22:30 uur.  

Vanaf 22:30 uur worden alle groepen langs gegaan voor de laatste 
mogelijkheid tot het geven van antwoorden. Hier kunt u alleen het aantal 
antwoorden doorgeven dat u eerder heeft aangegeven om 22:15 uur. 
Meer antwoorden geven is niet toegestaan. Geeft u minder antwoorden 
door dan vooraf aangegeven, worden de niet gegeven antwoorden als fout 
antwoord gerekend. Om 23:00 uur worden de vragen bekend gemaakt 
middels PSK31. Spoedig daarna wordt het bronnenboek gepubliceerd op 
de jotacross website. 

Om te garanderen dat u de juiste tijd aanhoudt, adviseren wij u de tijd 
aan te houden die via PSK31 met ieder bericht wordt meegezonden.  

Voor een aantal vragen zal worden verwezen naar een afbeelding. Deze 
zullen tijdens de cross te vinden zijn op deze website onder het kopje 
‘afbeeldingen vragen’. 

 

 



Antwoord geven 

Antwoorden en puntentelling 

U kunt zoals vermeld slechts éénmaal een antwoord doorgeven. Het 
aantal punten wat wordt toegekend per antwoord hangt af van de 
juistheid alsmede de tijdigheid. 

Als u een correct antwoord heeft doorgegeven binnen een half uur na 
aanvang van het vragenblok, krijgt u daarvoor 5 punten. Is het antwoord 
correct, maar pas na een half uur doorgegeven, krijgt u 4 punten. Voor 
ieder fout antwoord  wordt 1 punt in mindering gebracht. Indien u geen 
antwoord voor de vraag wenst te geven, worden er geen punten in 
mindering gebracht, doch levert deze u ook niets op. U kunt in totaal 
maximaal 210 punten behalen (exclusief thuisopdracht) met het 
beantwoorden van de vragen.  

  goed binnen 30 min. goed na 30 min fout geen antwoord 

punten 5 4 -1 0 

 

coderen 

U ontvangt van ons een coderingstabel. Deze codering is geheel 
willekeurig gegenereerd door een computer. De coderingstabel zal op 
zaterdag 18 oktober omstreeks 12:00 worden verzonden per email, naar 
het emailadres gebruikt bij de aanmelding voor de jotacross 2008. 

Daarnaast heeft u het antwoordblad nodig, waarop u de antwoorden kunt 
invullen. Deze is uniform en te downloaden op deze website. Op het 
antwoordblad staan tabellen waarin de antwoorden moeten worden 
ingevuld. Een aantal vakjes is grijs gearceerd. Letters die zich op deze 
vakjes bevinden moeten worden gecodeerd. De gecodeerde letters 
moeten vervolgens in volgorde van schrijven (dus gewoon van links naar 
rechts) aan ons worden doorgezonden. Antwoorden die langer zijn dan 
het aantal vakjes op het antwoordblad moeten worden afgekapt na het 
laatste teken dat nog in de tabel past. Mocht er nog een gearceerd vakje 
leeg zijn na het invullen van het antwoord (omdat het antwoord 'te kort' 
is), dan moet dit worden ingevuld als de letter X. De komma wordt in een 
decimale breuk als een J. 

Fouten 

Als fout wordt gerekend een antwoord, dat niet overeenkomst met ons 
antwoord vanwege; 

   fout antwoord; 
 spelfouten; 
 verkeerde notatie; 
   verkeerde codering. 

De antwoorden die worden aangehouden zijn zoals wij die hebben 
aangetroffen in de bron. 

 



Regels% 

Het doel van deze behoorlijk strenge regelgeving is het 
communicatieverkeer zoveel mogelijk te beperken en om ervoor te zorgen 
dat er geen misverstand ontstaat over de manier van antwoord geven. 

In antwoorden komen geen spaties voor. Alle woorden of getallen worden 
ongescheiden aan elkaar geschreven. 

Numerieke antwoorden 

 notatie% 

 Numerieke antwoorden moeten worden doorgezonden zonder de 
dimensie. U moet een antwoord als 398 km doorgeven als 398000. Dus 
zonder de toevoeging m(eter). U mag geen gebruik maken van punten 
om de cijfers per drie te groeperen (bijv. 398000 en niet 398.000). Verder 
dient u zich strikt te houden aan de antwoordformaten, tenzij in de 
vraagstelling anders vermeld wordt. De SI-eenhedentabel kunt u 
downloaden op de website. Ook kan er gevraagd worden naar een 
antwoord in letters. U moet dan het getal uitschrijven, bijvoorbeeld 20 in 
letters: twintig.  

 afrondenJ 

 In principe worden cijfermatige antwoorden afgerond op gehele getallen. 
Antwoorden kunnen alleen worden doorgezonden in letters en cijfers.  

 U kunt geen leestekens of spaties gebruiken. Als decimaal 
scheidingsteken wordt de komma gebruikt. Eventuele breuken worden 
decimaal opgeschreven. Daar de komma niet in de coderingstabel is 
opgenomen moet deze als de letter J worden doorgegeven. (Deze lijkt 
immers het meest op een komma.)  

Namen % 

Als naar de naam van een persoon gevraagd wordt is het antwoord de 
achternaam van die persoon, zonder eventuele tussenvoegsels, zoals ‘van’ 
of ‘de’. Worden meerdere namen gevraagd, dan moeten de namen in 
alfabetische volgorde aaneen worden genoteerd, dus zonder spatie! 
JNamen van objecten worden gegeven aan de hand van het meest 
unieke woord in die naam. Bijvoorbeeld: een kasteel in Frankrijk heet 
Chateau Migraine. Zou dit een gevraagd object zijn, dient het antwoord 
"Migraine" doorgegeven te worden, of voor de "Hubble telescoop" moet 
alleen "Hubble" worden ingevuld. We proberen de vraagstelling hierop zo 
goed mogelijk aan te passen, door te vragen "hoe heet het kasteel…" of 
"Wat is de naam van de telescoop…"  

Overig J 

Lidwoorden ('de', 'het', en 'een') worden in antwoorden weggelaten indien 
zij aan het begin van het antwoord staan. Dit geldt voor lidwoorden in alle 
talen. Wordt bijvoorbeeld de titel van een hit van Texas gevraagd: "the 
thrill has gone", dan wordt 'the' niet in het antwoord opgenomen. 
Gecodeerd wordt: "thrillhasgone".  



Dit geldt niet voor lidwoorden die zich elders in het antwoord bevinden 
(denk aan "as the world turns"). JVoor afkortingen geldt dat ze zonder de 
punten worden gecodeerd. Bijvoorbeeld: MBO, ARBO en niet M.B.O. of 
A.R.B.O. Ook aan het eind van een 'gewoon' antwoord mag geen punt 
staan. 

Een aantal coderingsvoorbeelden kunt u inzien op deze website. 

Thuisopdracht 

De thuisopdracht wordt om 18:45 uur bekend gemaakt. Deze dient u 
uiterlijk om 23:00 afleveren bij ons clubhuis. De routebeschrijving kunt u 
vinden op deze website. Let er op dat parkeren op ons terrein niet 
mogelijk is! 

Indien u er na het lezen van deze uitleg er niet uitkomt, kunt u zich 
richten tot jota2008vragen@gmail.com. Inhoudelijk wordt er niet 
gecorrespondeerd over de vragen en/of antwoorden. 

Wij adviseren u deze site vooraf, tijdens en na de jotacross 2008 
regelmatig te raadplegen voor actuele ontwikkelingen. 

 

 


