
Juryinstructie Sum of Us 1
Deze envelop bevat de volgende documenten op 12 aparte vellen: 
- 1 exemplaar van dit instructieblad 
- 1 scoreformulier 
- 3 exemplaren van de teaminstructie
- 1 exemplaar van het opgaveblad --GEHEIM HOUDEN! (alleen de hoofdjury heeft een kopie) 
- 2 exemplaren (1 reserve) codeblad waarop het team hun codewoord moet invullen 
- 2 exemplaren (1 reserve) ruisblad waarop het jurylid ruis aan het codewoord toevoegt 
- 2 exemplaren (1 reserve) antwoordformulier waarop de oplossing wordt ingevuld 

Hier is wat je als jurylid moet doen:
0. Geef het team 2 teaminstructiebladen zodra de wedstrijd mag beginnen, de derde houd je 
zelf. Het team splitst zichzelf na de toegestane overlegtijd (10 minuten) in een verzend- en 
een ontvangstteam. Het verzendteam gaat aan de tafel bij jou zitten; het ontvangstteam 
wacht elders op een sein. 
1. Zodra het team is gesplitst krijgt het verzendteam van jou het opgaveblad.  Zorg ervoor dat 
het ontvangstteam dat niet te zien krijgt! Je geeft ook 1 exemplaar van het codeblad waarop 
ze hun codewoord invullen door sommige vakjes zwart te maken.  Let er op dat niet gebruikte 
vakjes aan het eind met een horizontale streep gemarkeerd worden. Als dat nodig is, mag het 
verzendteam het reserve-exemplaar van het codeblad van je krijgen --- vernietig dan het 
mislukte exemplaar. 
2. Zodra je van het verzendteam het ingevulde codeblad hebt gekregen doe je dit: neem op je 
ruisblad het codewoord over, maar breng daarbij ruis aan door in de vakjes met de volgende 
nummers de bits te flippen (wit wordt zwart, zwart wordt wit): 12, en 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 
88, 99, 110, 121, 132, 143. Ga zorgvuldig te werk, gebruik desnoods het reserveblad. Noteer 
ook op het scoreformulier het aantal bits dat het verzendteam heeft gebruikt (maximaal 144). 
Je hebt hiervoor ongeveer 3 minuten de tijd. 
3. Zorg ervoor dat je ook het opgaveblad terug krijgt (dat heb je straks nog nodig!). 
4. Geef het ontvangstteam het afgesproken sein (hand omhoog). Zorg ervoor dat verzend- en 
ontvangstteam niet communiceren over de opgave, en stuur dan het verzendteam weg. 
5. Geef het door jou gemaakte ruisblad aan het ontvangstteam, en ook een blanko 
antwoordformulier. Eventueel mag het ontvangstteam het reserve antwoordformulier 
gebruiken. Zorg ervoor dat opgaveblad en codeblad niet gezien kunnen worden! 
6. Zodra je het ingevulde antwoordformulier terugkrijgt, noteer je de resterende tijd (kijk op de 
beamer!) op het scoreformulier. Het team mag nu niets meer veranderen op het 
antwoordformulier. 
7. Vergelijk het antwoordformulier met het opgaveblad; geef de posities waarop een fout is 
gemaakt duidelijk aan op het antwoordformulier en tel het aantal fouten. 
8. Vul nu het scoreformulier verder in. 
9. Lever scoreformulier EN antwoordformulier in bij de studenten. 

BELANGRIJK: Het resterend aantal minuten levert geen punten op. Slechts in geval van 
gelijk scorende teams is de tijd doorslaggevend. Vermeld dit aan het  team! 



Scoreformulier Sum Of Us 1

team:_____
resterende minuten:_____

aantal bits meer dan 84: b=_____________

aantal fout gedecodeerde bits: 
f=_____________

strafpunten: s=b*2+f *20=_____________

totaalscore: 250-s=_____________



Teaminstructie Sum of Us 1
Alle 100 teams krijgen een stukje van 1 plaatje, dat ze zo precies
mogelijk over moeten sturen. Jullie stukje staat op het Bij het versturen treedt 
ruis op. Elk team moet straks gesplitst worden in een verzendteam en een 
ontvangstteam. Hoe, dat beslissen jullie nu.

Deze 10 minuten mogen jullie met elkaar overleggen over de strategie. Hierna is 
geen overleg meer toegestaan: het ontvangstteam
loopt naar de plek die ze aangewezen wordt door de studenten. Het 
ontvangstteam houdt vanaf dat moment zijn jurylid scherp in de gaten.

Dan krijgt het verzendteam een deelplaatje bestaande uit 48 bits. Zij coderen dit 
plaatje tot een codewoord van hoogstens 144 bits en zetten een horizontale 
streep door de ongebruikte bits aan het eind van het codewoord. Het codeblad 
geven ze direct aan het jurylid.

Het jurylid veroorzaakt ruis op ongeveer 10% van de bits. Het jurylid schrijft jullie 
codewoord met de ruis over op het ruisblad. Stoor hem of haar niet in zijn 
concentratie, dat is nadelig voor je eigen tijd. Als het jurylid klaar is, steek hij de 
hand omhoog en mag het ontvangstteam komen.

Op het moment dat de deelteams samen bij de tafel zijn is elke 
communicatie uiteraard strikt verboden!

Het jurylid stuurt het verzendteam weg en geeft het ruisblad door aan het 
ontvangstteam. Dat decodeert het ontvangen woord met ruis weer tot een 
plaatje van 48 bits. Het resultaat leveren ze in bij het jurylid, die het vergelijkt 
met het oorspronkelijke plaatje.

Je team kan maximaal 250 punten verdienen; je krijgt 20 strafpunten voor elke 
foute bit. Je mag 84 bits gratis gebruiken, maar daarna kost elke bit extra 2 
strafpunten (maximaal mag je 144 bits gebruiken). Als 2 teams evenveel punten 
scoren wint het team dat het eerste klaar was.

Hoe slimmer de code die je gebruikt, hoe meer punten je kunt halen.


