J OTA C R O S S 2 0 / 2 1

BRONNENBOEK

1

Willem zit in de put aan het einde van de wereld, wat is volgens hem het echte
leven?
Antwoord: Bloed zweet en tranen
Bron:	Album van Willem: Man in nood. Nummer: Apocalypse. Tekst: "Bloed
zweet en tranen dat is real life"

2

Wat was het kenteken van de vrachtwagen van Winder Limmen die de stoomtrein
Bello heeft vervoerd na zijn laatste rit?
Antwoord: 85-77-98
Bron:	
https://www.youtube.com/watch?v=vcbiRJu60U4

3

Combien de points as-tu besoin quand tu écris en morse le nom de la chanteuse
des quatre-vingt-dix-neuf montgolfières?
Antwoord: 4
Bron:	Vraag in het Frans: Hoeveel punten heb je nodig
als je de naam van de zangeres van 99 luchtballonnen in morse schrijft?
Zangeres: Nena / 4 puntjes (streepjes tellen
natuurlijk niet)

4

Ruben van der Meer en Jack Sparrow rijden in hun Volvo op vlaggetjesdag over
de Erasmusbrug. Als je het binnen 30 seconden beantwoordt krijg je een bonus.
Wat is het kaartnummer?
Antwoord: 242
Bron:	Bordspel 30 seconds

5

Met hoeveel punten verschil heeft St. Laurentius in 2015 de jotacross gewonnen
ten opzichte van de nummer twee?
Antwoord: 14
Bron:	

6

In Puerto Rico werd een bekende acteur geboren in een apocalyptische sekte.
Geef zijn naam.
Antwoord: Joaquin Rafael Bottom
Bron:

7

https://en.wikipedia.org/wiki/Joaquin_Phoenix

In welk jaar hebben Helma en Remco elkaar ontmoet in Zuid-Korea?
Antwoord: 1991
Bron:	Scouting Magazine - sep 2021, pag 54

8

De queen van de gebakken aardappeloutfit is als zesde aan de beurt bij de
fotoshoot. Hoe heet de aflevering?
Antwoord: RuPocalypse Now!
Bron:	Videoland - Ru Pauls Drag Race

9

Je beschikt over de volgende vergelijking: (zie bron) Als bekend is dat z(t)=5 op
t=0. Wat is z(t) dan op t=1?
Antwoord: 115,703463164
Bron:	
https://www.youtube.com/watch?v=WtoVZL_doco
https://www.wolframalpha.com/input/?i=dz%2Fdt%3Dpi*z

10

Ola, yo soy Deshny. Lo hemos decidido: vamos a intentar comprar en España. El
piso de obra nueva que tenemos en mente no estará listo hasta el 2023, pero
bueno, ¡el primer paso ya está aquí! Creo que con los sueños se llega lejos, pero
con aprovechar las oportunidades y el trabajo duro aún más. Así que nos dimos
el paso y vamos a hacer todo lo posible para conseguir esa maldita hipoteca.
Tenemos que lidiar con una inversión propia extrañamente alta y muchos
requisitos (entre otras cosas porque se trata de una compra desde extranjero),
pero mientras no lo intentes, ¡no lo sabes! Tenía dudas sobre si compartir o
no este paso, porque ¿y si fallamos? Lo hicimos antes, en el agitado mercado
inmobiliario holandés. Pero luego me acordé de que quería compartir nuestro
camino hacia nuestro sueño de la manera más realista posible, precisamente
porque luché bastante el año pasado con todas las compras de casas online que
parecían ir sobre ruedas. Pero ya hemos hablado suficiente! A mi me gustaría
saber algo sobre vuestro país. ¿Qué porcentaje de los hombres holandeses
medía, hace tres años, por lo menos 15 centímetros más que un hombre
promedio?
Antwoord: 4
Bron:	Vraag in het Spaans: (naast het irrelevante lulverhaal) Hoeveel procent
van de Nederlandse mannen was drie jaar geleden minstens 15 centimeter langer dan de gemiddelde man?
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/48/lichaamsgroei-1981-2018-recent-vooral-gewichtstoename

11

Emoji puzzel
Antwoord: The Matrix
Bron:	

12

Hoeveel natuurkampeerterreinen uit het groene boekje, uit 2014, maken gebruik
van een helofytenfilter?
Antwoord: 6
Bron:	blz. 44, 90, 97, 115, 137 en 172

13

Wat hoor je als klanten koffie van Barista Barrie drinken?
Antwoord: Panfluit
Bron:	Serie: 'Barrie Barista en
het Einde der Tijden'
elke aflevering

14

In welk natuurgebied waren De Soezen te vinden in de ochtend van 6 augustus
2019?
Antwoord: Great Falls Park
Bron:	
https://www.instagram.com/wsj2019_soezen/

15

Hoe heet de bibliothecaris van Lincoln high school die met leerlingen zoent?
Antwoord: Anita Altman
Bron:	
https://fangj.github.io/friends/season/0101.html
https://fangj.github.io/friends/season/0809.html

16

Welk bier drinkt men in H53743 in ifbl 32?
Antwoord: Leffe
Bron:	
http://zoologie.umons.ac.be/tc/default.aspx

17

Iech lofet noa heem en iech woar pratsjnaas, van ing jewiettersjoel. I jedder
jevaal, iech zien twsai doeve in ing boom zitse. Zeët die eng doef: "Roekoe"; zeët
die anger: "Roekoe wa". Mieng vroag aa uuch is: wie heesjt de sjtad woa iech ben?
Antwoord: Kerkrade
Bron:	Vraag in het dialect van Kerkrade: Ik
liep naar huis en ik was zeiknat, van
een onweersbui. In ieder geval, ik
zag twee duiven in een boom zitten.
Zegt die ene duif: "Roekoe"; zegt
die ander: "Roekoe hè". Mijn vraag
aan jullie is: hoe heet de stad waar ik
ben?
Boek: Kirchroadsjer dieksiejoneer, ISBN 9789070246099

18

Woordzoeker
Antwoord: We gaan allemaal dood

19

Alkmaar heeft sinds jaren een stadsstrand aan de Noorderarcade, in 2016 lag aan
het eind van het stadsstrand een wrak van een schip. Wat was de naam van het
schip?
Antwoord: Barrikade
Bron:	
https://www.facebook.com/stadsstranddekade/photos

20

Welke kleur mappen werden er door de Jotacross organisatie gebruikt tijdens de
laatst mogelijke vergadering van 2020?
Antwoord: Bruin
Bron:	
https://www.youtube.com/watch?v=wKbivhPy5vM

21

Hoeveel kerken in de gemeente Alkmaar zijn oorspronkelijk gewijd aan de
heilige Laurentius?
Antwoord: 4
Bron:	
https://www.alkmaar.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/20201230_kerkenvisieAlkmaartussenrapportage-web-DEF.pdf

22

Een fotograaf wil twee stops onderbelichten.
De lensopening staat, na meting, op 8. De iso
waarde en sluitertijd houdt hij gelijk. Op welk
getal moet hij de lensopening zetten om die
twee stops onderbelichting te realiseren?
Antwoord: 16

23

Bron:

Je wil een kabel strak om de maan Enceladus spannen. Helaas is de kabel één
meter te kort. Je besluit de hele kabel in te graven en in een goot te leggen. Hoe
diep moet die goot zijn zodat je kabel om Enceladus heen past? Rond af op hele
centimeters.
Antwoord: 16
Bron:	De omtrek van een cirkel is altijd 2piR (2 pi maal de straal). Het stukje
straal dat je mist moet dus gelijk zijn aan 1 meter gedeeld door 2 pi:
100/6,28 = R = 15,92 cm (afgerond). Om de kabel rond de maan te kunnen spannen moet de straal dus 15,92 cm minder zijn en dat is de diepte
van de geul die gegraven moet worden. De omtrek van de maan is niet
relevant.

24

Goedenavond scouts, mijn naam is Sara. Dit is een tandartsassistent. Mijn vraag:
Is Nederlandse Gebarentaal een officiële taal? Antwoord met ja of nee.
Antwoord: Ja
Bron:	
https://www.doof.nl/algemeen/nederlandse-gebarentaal-officieel-erkend/

25

Je zit in een donkere kamer aan een bureau. Op het bureau staat een alarmklok,
en een apparaat dat een bom blijkt te zijn. Op de bom zijn 3 draden aanwezig.
De kleuren van de draden zijn van boven naar beneden: Rood, Wit, Blauw. Welke
draad knip je door om de bom te ontmantelen?
Antwoord: Blauw
Bron:	
https://www.bombmanual.com/web/index.html

26

Wat is het jaartal waarop de grote Laurentiusklok voor het eerst in Alkmaar
werd geluid?
Antwoord: 1964
Bron:	Vis, J. (2011), In het hart van de stad. Prola.

27

Je moet een bepaalde afstand houden
volgens een VPRO presentator/host
in tijden van crisis, maar hoevaak zegt
hij de specifieke lengte in de eerste
aflevering vanuit de situation room?
Antwoord: 5
Bron:	
https://www.npostart.nl/zondag-met-lubach/22-03-2020/VPWON_1314446

28

Rick komt elke dag van zijn werk om 17u met de trein aan. Michonne zorgt er
steeds voor, dat ze stipt op dat moment met de auto bij het station arriveert.
Rick stapt dan in en ze rijden huiswaarts. Op zekere dag komt Rick om 16u30 met
de trein aan, waarvan Michonne niet op de hoogte is. Hij besluit naar huis te wandelen. Na enige tijd komt hij Michonne tegen, die op weg is naar het station. Rick
stapt in en ze rijden naar huis. Nu blijkt dat ze 10 minuten eerder thuis zijn dan
gewoonlijk. Hoe lang heeft Rick gelopen?
Antwoord: 25 minuten
Bron:	Michonne spaart 10 minuten (5 minuten heen en 5 minuten weer). Ze
ontmoet Rick dus om 16u55. De trein arriveert om 16u30. Rick heeft dus
25 minuten gelopen.

29

Wat staat er op het bord dat Jaap vasthoudt op de tekening van Joost?
Antwoord: Gij zult afstand houden - handen wassen
Bron:	
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/kunstenaar-en-illustratorjoost-halbertsma-tekende-de-corona-apocalyps~b87df026/

30

Het meisje met melk hangt graag wat
rond in een museum waar je €20,- voor
moet betalen. Wat is haar nummer?
Antwoord: 575
Bron:	Schilderij "Het Melkmeisje"
in het Rijksmuseum

31

Jak se jmenuje sladké pečivo s cukrem a skořicí, válcovitého tvaru, které se
prodává zejména na vánočních trzích a ve stáncích na ulici?
Antwoord: Trdelník
Bron:	Vraag in het Tsjechisch: Hoe heet
de cilindervormige, zoete lekkernij
met suiker en kaneel, die vooral
op kerstmarkten en in kraampjes
op straat wordt verkocht?
https://en.wikipedia.org/wiki/Trdeln%C3%ADk

32

Op welk puzzelstukje van de Puzzelball Globe uit 2004 van Ravensburger ligt
SaeManGeum? Antwoord in cijfers.
Antwoord: 424
Bron:	SaeManGeum is de locatie van de Wereld Jamboree in 2023

33

Wat mag je als welp niet doen volgens het handboek om kwart voor 2 in de
middag op een zomerkampdag.
Antwoord: Rondlopen
Bron:	Welpenhandboek

34

Wat is de naam van de Boss die de
zeer indrukwekkende archeologische
opgraving heeft verstoord met zijn
voet?
Antwoord: H. Jansen
Bron:	
https://www.youtube.
com/watch?v=k6x_
AilK600&list=LL&index=2

35

Er was eens een man die overdag een trein bestuurde. De eerste acht mensen die
hij meenam gingen een voor een de trein in. Daarna reed de trein vijf minuten tot
het volgende station. De volgende twaalf mensen deden er drie minuten over om
in te stappen. De trein reed daarna negen minuten tot de volgende stop. De laatste zeventien mensen die in stapten deden er vier minuten over. De machinist
reed tien minuten door en toen was hij bij de eindbestemming. Hoe laat kwam hij
hier aan?
Antwoord: 13:30
Bron:	De trein kwam om half twee op de eindbestemming aan, want de eerste
mensen stapten een voor een (woordspeling) = 12:59 uur in de trein.
12:59 + 0:05 + 0:03 + 0:09 + 0:04 + 0:10 = 13:30

36

Donald Duck koopt 500 gram ‘Edammer en beleg van Alkmaar’. Wat moet hij
betalen?
Antwoord: € 20,Bron:	‘Donald Duck in Nederland’. (Herziene druk) Pag. 85

37

Wat is het aantal cijfers 8 dat is voorgedrukt
op het bewijs van lidmaatschap 2021 van de 8
Octobervereniging “Alkmaar Ontzet” dat voor
alle leden identiek is?
Antwoord: 7
Bron:	Bewijs van lidmaatschap

38

؟رفصألاو قرزألا طلخت امدنع هيلع لصحت يذلا نوللا وهام
Antwoord: Groen
Bron:	Vraag in het Arabisch: Wat is de
kleur die je krijgt wanneer je
blauw en geel mengt?
			

39

Kruiswoord puzzel
Antwoord: Ondergang

40

Wat is de naam van het medische instrument op de afbeelding? Geef de Nederlandse benaming zoals wij die in 2021 kennen.
Antwoord: Vibrator
Bron:	Tijdschrift Historia ‘De
ergste epidemieën aller
tijden.’ Pag. 76

41

Wat is het huisnummer van de scoutsleider die zich graag verkleed als Dolly
Parton?
Antwoord: 24442
Bron:	Scouts Guide to the
Zombie Apocalypse

42

Verhaal

Datum

Start

Spend

Rest

Koers

URL

$488,25

1,085

https://www.gwktravelex.nl/wisselkoers-converter/euro-dollar

Jack krijgt voor zijn 35e verjaardag een paar dagen 9/3/2021
NY cadeau. Hij vertrekt op 03-09-2021 09:12u naar
JFK-New York, USA met 450 euro aan contanten.
Voor hij het vliegtuig instapt, wisselt hij zijn geld
om naar US-dollars bij het GWK. Hij heeft voor hij
van huis ging online zoveel mogelijk dollars besteld
van de euro’s die hij had, zodat hij zeker wist dat
het klaar lag voor hem. Omdat hij bij GWK een
rond dollarbedrag moet wisselen houdt hij nog wat
euromuntjes over, die hij in een donatie-bus van
het goede doel gooit.

€ 450,00

Aangekomen op de luchthaven neemt hij een taxi
naar Knickerbocker Ave. Hij maakt een goede deal
met de taxichauffeur en spreekt een bedrag van 30
dollar af. Aangekomen op zijn locatie bestelt Jack
een Hellfire.

9/3/2021

$485,00

$46,00

$439,00

https://www.rebelcafebk.com/
menus/#rebel-cocktails

Hierna zwalkt hij 0,5 mijl naar zijn hostel. Hij
betaalt hier voor een kamer waar hij twee nachten
blijft en die hij deelt met 5 anderen. Voor de
veiligheid besluit hij zijn spullen op te bergen in een
locker met padlock. Jammer dat hij daar niet zelf
aan gedacht had!

9/3/2021

$439,00

$101,80

$337,20

https://nymoorehostel.com/
rooms/dorm-rooms/

’s Morgens heeft hij zin in ontbijt, hij loopt naar
Ange Noir Cafe voor een Americano en een Breakfast burrito.

9/4/2021

$337,20

$16,50

$320,70

http://places.singleplatform.
com/ange-noir-cafe/menu

’s Avonds heeft hij zin in pizza en hij zoekt op
tripadvisor op waar in NY de beste pizza te krijgen
is. Hij loopt naar het restaurant en bestelt een pizza
Fresca en een Zest.

9/4/2021

$320,70

$35,00

$285,70

https://www.tripadvisor.nl/
Restaurants-g60763-c31-New_
York_City_New_York.html
https://sottocasanyc.com/
brooklyn/

De volgende ochtend wil Jack wat van NY zien voor
hij teruggaat. Hij besluit te voet en met de ferry
naar de dierentuin in Central Park te lopen.

9/5/2021

$285,70

$22,70

https://www.ferry.nyc/ticketing-info/

$263,00

https://centralparkzoo.com/
shop/ticket-options
Na te hebben genoten van de pinguïns, de zeeleeuwen en het zien van een 4D-film neemt Jack
dezelfde route terug naar het hostel en haalt zijn
spullen op. Hier heeft hij afgesproken met dezelfde
taxichauffeur als op de heenweg, om hem terug
naar het vliegveld te brengen waar hij de vlucht van
22:00u terug naar Amsterdam neemt.

9/5/2021

$263,00

$32,75

$230,25

Terug aangekomen op Schiphol wisselt Jack zijn
overgebleven dollars bij hetzelfde loket terug naar
euro’s. Hoeveel geld heeft hij nu? Rond af op hele
euro’s.

9/6/2021

$230,00

€ 3,95

€ 208,00

Antwoord: 208,-

https://www.ferry.nyc/ticketing-info/

1,0844

https://www.gwktravelex.nl/
buitenlands-geld-wisselen
https://www.gwktravelex.nl/wisselkoers-converter/euro-dollar

Aanmeldopdracht

Ministerie van Vrede en Welzijn

Datum:
Betreft: Verordening Jotapocalyps Overlevings- Survival- en Trainingsinstrumentarium
Versienummer: JCAO20 – 0000 – 0001
Landgenoten,
In naam van zijne excellentie, de Minister van Vrede en Welzijn, verordenen wij elke
deelnemende groep één (1) eigen Jotapocalyps Overlevings- Survival- en
Trainingsinstrumentarium (J.O.S.T.I.) te assembleren, welke bij aanvang van de Jotapocalyps
aanwezig en gereed dient te zijn. In dit schrijven vindt u specificaties voor uw J.O.S.T.I. Deze
specificaties zijn dwingend van aard tenzij gesproken wordt over advies.
Bij aanvang en tijdens de Jotapocalyps zal uw J.O.S.T.I. op deze specificaties beoordeeld
worden.
Doel J.O.S.T.I.
Het doel van de J.O.S.T.I. is u en uw team een grotere overlevingskans te geven tijdens de
Jotapocalyps. Een grotere overlevingskans is in uw voordeel bij het behalen van de aanstaande
glorieuze overwinning.
Doel specificaties J.O.S.T.I.
Conform art. 341 lid e van het Wetb. van Arbeidswelzijn (WvAW) en de bijbehorende
Ministeriële Regeling van Arbeidswelzijn (RvAW) dient uw J.O.S.T.I met de volgende
specificaties te worden geassembleerd.
Specificaties transport en gewicht
U dient uw J.O.S.T.I te kunnen transporteren van post naar post. Wij adviseren u er rekening
mee te houden dat een postlocatie zowel binnen als buiten kan zijn, op een vlakke droge of
juist ruwe natte ondergrond, op een begane grond of juist drie trappen omhoog.
Het totale gewicht van uw J.O.S.T.I (inhoud plus de behuizing) mag de 25 kilogram niet
overschrijden.
Specificaties J.O.S.T.I., behuizing
Uw J.O.S.T.I is een afgesloten geheel, welke, indien noodzakelijk, snel geopend kan worden
en weer afgesloten kan worden.
Uw J.O.S.T.I heeft minimaal zes zijdes. Op elke zijde is uw teamnummer duidelijk te lezen.
De cijfers van uw teamnummer zijn tussen 10 cm en 11 cm hoog en tussen de 5 cm en 10 cm
breed. De cijfers van uw teamnummer zijn zwartgekleurd (RAL 9005) tegen een gele
achtergrond (RAL 1026). Uw teamnummer zal u, door de daartoe bevoegde ambtenaren, tijdig
worden toegewezen.
J otapocalyps 2020
www. jc20. nl

Ministerie van Vrede en Welzijn
De buitenafmetingen van uw J.O.S.T.I zijn maximaal:
-

40 cm lang
30 cm breed
25 cm hoog

Het staat u vrij in het kiezen van het materiaal waarvan u uw J.O.S.T.I vervaardigt. Wel
adviseren wij u rekening te houden met elk mogelijk scenario (slag en stoot incidenten, water,
brand, radiatie, aanvreting door wilde dieren, etc.) bij het kiezen van het materiaal van de
behuizing.
Afgezien van de verplichte teamnummering bent u vrij om andere markeringen dan wel
kleurschakeringen aan te brengen aan uw J.O.S.T.I. Wij adviseren u hierbij rekening te houden
met de mogelijkheid uw J.O.S.T.I terug te kunnen vinden in een donkere omgeving.
Specificaties J.O.S.T.I., inhoud
Uw J.O.S.T.I bevat een minimum van 16 verschillende artikelen te weten:
-

Eén artikel om mee te knippen.
Eén plakkerig artikel.
Eén artikel welke u in staat stelt een fietsband te repareren.
Eén artikel om de tijd mee te doden.
Eén artikel ingeblikt en ongeopend rantsoen, zonder wikkel of andere markeringen.
Negen artikelen die u en uw team onmisbaar achten in een apocalyptisch scenario.
Eén artikel dat u onmisbaar acht en die door andere teams niet is toegevoegd aan hun
J.O.S.T.I..
Eén artikel die voor anderen herkenbaar refereert aan uw groep, maar niet uw
groepsnaam, groepslogo of teamnummer toont.

Deze 16 artikelen zijn ten alle tijden aanwezig in uw J.O.S.T.I, tenzij een daartoe bevoegd
persoon (herkenbaar aan hun grijze das) u toestemming geeft deze artikelen buiten uw
J.O.S.T.I. om te vervoeren.
Nota Bene:
-

-

Adviseren wij u nogmaals goed te beseffen dat u de inhoud van de J.O.S.T.I. meedraagt
naar een jotapocalyptisch scenario, waar het nog maar geheel de vraag is of u of de
J.O.S.T.I. deze zonder schade aan lijf en goed zal overleven. Overweeg daarom geen
artikelen aan de J.O.S.T.I. toe te voegen welke u niet wilt verliezen.
Wijzen wij er op dat zelfs tijdens een jotapocalyptisch scenario de wetgeving met
betrekking op wapens en munitie voor iedereen geldig is. circulaire wapen en munitie;
wapenwet.
In het geval dat het ministerie aanvullende voorwaarden stelt aan het hierboven
genoemde zal dit middels een schrijven bekend worden gemaakt en onmiddellijk
ingaan. Dit schrijven zal op www.jc20.nl gepubliceerd worden.

Landgenoten, op naar een snelle en totale overwinning!
Minister van Vrede en Welzijn,
J otapocalyps 2020
www. jc20. nl

Thuisopdracht

Ministerie van Vrede en Welzijn

Datum:
Betreft: thuisopdracht: Miss Zombie Verkiezing (m/v/x)
Landgenoten,
In naam van zijne excellentie, de Minister van Vrede en Welzijn, verordenen wij elke
deelnemende groep één (1) zombie en één (1) begeleider voor te dragen voor de Miss Zombie
verkiezing 2021. Deze zombie en begeleider vormen tezamen een team. Onderhavige
verkiezing zal aanvangen op 16 oktober 2021 om 20:30 in de gymzaal van basisschool De
Kring te Alkmaar. Vanaf 20:00 bent u op locatie welkom en start de registratie van de
deelnemers. Om 20:30 sluit de registratie. Teams die zich na 20:30 laten registreren zijn dan
dus uitgesloten van deelname.
Houdt er bij aankomst rekening mee dat er ZEER beperkte parkeergelegenheid is in de straat.
Na aankomst registreren u en uw zombie zich bij het personeel. Na de registratie krijgt u een
korte vragenlijst welke we door u beantwoord willen hebben tijdens uw verkiezingsact.
Vervolgens zal het personeel u verwijzen naar de wachtruimte.
Om 20:30 begint de verkiezing. De volgorde van de acts is de volgorde van registratie.
Het personeel zal u oproepen vanuit de wachtkamer, waarna u en uw zombie de gymzaal
betreden. Tussen de acts door wordt er ongeveer vijf minuten uitgetrokken voor overleg binnen
de jury; eventuele schoonmaak van de vorige act en het eventueel klaarzetten van de
opvolgende act.
In de gymzaal krijgt u vijf minuten de tijd om een act uit te voeren waar u de jury ervan
overtuigt dat uw meegenomen zombie feitelijk Miss Zombie (m/v/x) 2021 is. In hoofdzaak
wordt -uiteraard- de zombie zelf beoordeeld. De begeleider kan van de gelegenheid gebruik
maken om de jury te wijzen op de unieke aspecten van de meegenomen zombie. Geen twee
zombies zijn immers gelijk.
De jury beoordeeld de act op de volgende aspecten:
-

Haar van de zombie (of gebrek daaraan);
Gebit van de zombie (of gebrek daaraan);
Ledematen van de zombie (of gebrek daaraan);
De loop van de zombie (of gebrek daaraan);
(aan)kleding van de zombie (of gebrek daaraan);
De antwoorden op de voormelde vragenlijst;
Begeleidende presentatie door de begeleider.

Na afloop van de act ruimt u -tijdens de act vrijgekomen- zombielichaamssappen, ledenmaten
en dergelijke weer op.

Jotapocalypse 2020
www.jc20.nl

Ministerie van Vrede en Welzijn

Let op!
-

Uw zombie was op het moment van zombieficatie van de leeftijd van 18 jaren oud of
ouder1.
Zombies van elk denkbare gender zijn welkom om mee te doen aan deze verkiezing.
Tijdens de act wordt de jury niet direct dan wel indirect aangeraakt door de zombie en
of begeleider.
Gedurende uw verblijf op de Kring is het mogelijk dat er opnames (foto/ video) van u
en uw zombie gemaakt worden, welke gedeeld kunnen worden via sociale media. Uw
aanwezigheid en deelname worden gezien als het verlenen van toestemming hiervoor.
Eventuele muziek en afspeelmedium (bluetooth box of dergelijke) dient het team zelf
te verzorgen.
Bij aankomst moeten uw zombie en zijn zombie-begeleider een geldige corona QRcode kunnen tonen inclusief legitimatie.
Uw zombie en zijn zombie-begeleider zijn tevens de enige twee personen die aanwezig
zijn bij de prijsuitreiking.

Landgenoten, op naar een snelle en totale overwinning!
Minister van Vrede en Welzijn,

1

Effe serieus: wij hebben geen zin om een minderjarige puber te gaan vleeskeuren.
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Zendamateuropdracht
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021
16 OKTOBER 2

Datum:

Betreft: Zendamateuropdracht
Landgenoten,
Tijdens deze bijzondere en vooral ook uiterst gevaarlijke tijd is het van belang dat wij
communiceren op unieke wijze. Hiervoor zullen wij de voor u misschien wel bekende
“morsecode” hanteren. Om de communicatie zo goed mogelijk te houden is deze opdracht
specifiek voor de zendamateur binnen jullie groep.
Van levensbelang is het dat de opdracht uiterst zorgvuldig en op tijd bij de juiste personen
binnen is gekomen om de wereld te helpen. Dit zal daarom ook gedaan worden op zaterdag 16
oktober 2021 vanaf 17:00 uur. Onderaan deze brief zult u een uitgebreid schema zien welke
deelnemende groep wanneer zijn geheime boodschap over mag brengen. Vijf minuten voor
aanvang mag u zich aanmelden bij de locatie.
De opdracht zal gekeurd worden in de gymzaal van basisschool De Kring te Alkmaar. Houdt
er bij aankomst rekening mee dat er ZEER beperkte parkeergelegenheid is in de straat. Na
aankomst volgt u de instructies op van het aanwezige personeel.
Voor de zendamateuropdracht zal een seinsleutel gemaakt worden welke is aan te sluiten met
twee draden (dienen aan uw apparaat vast te zitten) om de boodschap te ontvangen. Tijdens
uw aanmelding bij de locatie zal u een woord krijgen welke u overbrengt naar één van onze
personeelsleden van de afdeling “zending”. U heeft voor het gehele proces van klaarzetten tot
en met de laatste letter zenden precies vijf minuten de tijd. Deze tijd is exclusief de vijf
minuten voor het aanmelden bij de locatie. Let erop dat de boodschap geheim is en alleen
overgedragen mag worden door middel van de zogenoemde “morsecode”.
Tijdens het overbrengen van de boodschap zal er op de volgende punten gelet worden:
-

Uw apparaat is origineel van staat.
Uw apparaat is zelfgemaakt (geen kant-en-klaar fabrieksproduct).
Uw apparaat is werkend.
De correctheid waarmee u de boodschap verzend in morsecode.

Na afloop neemt u uw gehele apparaat en mogelijke extra middelen weer mee naar uw
schuilplaats.
Let op:

Gedurende uw verblijf op de Kring is het mogelijk dat er opnames (foto/
video) van u en uw teamgenoten gemaakt worden welke gedeeld kunnen
worden via sociale media. Uw aanwezigheid en deelname worden gezien als
het verlenen van toestemming hiervoor.
Ook zullen de medewerkers u vragen naar de QR-code uit de “CoronaCheck
App”, in combinatie met uw indentiteitskaart/rijbewijs/paspoort
Jotapocalyps 2020/2021
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Hieronder volgt nu een schema van inleveren voor de zendamateuropdracht:
Aanvang
16:55 uur
17:00 uur
17:05 uur
17:10 uur
17:15 uur
17:20 uur
17:25 uur
17:30 uur
17:35 uur
17:40 uur
17:45 uur
17:50 uur

Keuring
17:00 uur
17:05 uur
17:10 uur
17:15 uur
17:20 uur
17:25 uur
17:30 uur
17:35 uur
17:40 uur
17:45 uur
17:50 uur
17:55 uur

Team
Scouting Jutters Willemsoord
Scouting Dirck Rembrantsz Groep
Scouting Assendelft
De Watergeuzen
Scouting Don Bosco Uitgeest
Scouting Akersloot
Scouting Limmen
Scouting Rurik
Scouting Angela
Scouting Graaf Daron
Scouting Dirk Duyvel
Scouting De Geuzen Alkmaar

Landgenoten, op naar een snelle en totale overwinning!
Minister van Vrede en Welzijn,
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WIJ BEDANKEN ONZE SPONSOREN

MET SPECIALE DANK AAN ALLE ZENDAMATEURS

