
2021 Corona update 

 

Context 
Omwille van de corona situatie is het fysiek organiseren van het STEM Tornooi helaas niet mogelijk. Toch willen we graag dit 
evenement laten doorgaan, via een online alternatief. In dit document kan u wat concrete afspraken terug vinden over de 
aangepaste editie. 
 

Algemeen 

Doordat het evenement fysiek niet kan doorgaan, zal er met filmpjes worden gewerkt die worden verstuurd naar ons. In totaal 
verwachten we per team 2 filmpjes (ook uw score die jullie hebben behaald stuur je mee, zie verder bij afzonderlijke onderwerpen): 

1. Filmpje van de realisatie en werking  dit filmpje wordt door de organisatie op YouTube geplaatst. GDPR: wens je niet dat 
er personen in beeld komen, film ze dan niet. 

2. Filmpje van de presentatie  dit filmpje wordt niet op YouTube geplaatst. 
 
Deze filmpjes kan je insturen naar rik.hostyn@vives.be tegen 28 mei 2021 via www.wetransfer.com. 
In de loop van juni 2021 worden de winnaars bekend gemaakt via www.stemtornooi.be en ontvangen ze hun prachtige prijzen. Ieder 
deelnemend team krijgt sowieso, na insturen van twee filmpjes, een mooi medaille. 
 
Alle informatie die in de les- en wedstrijdbrief staan blijven behouden, tenzij in dit document anders vermeld. 

 

Presentatie 

De leerlingen nemen een filmpje op van maximum 5 minuten waarin ze hun realisatie, werking, teamspirit, proces om tot de 
realisatie te komen uitleggen. Graag geven we enkele richtvragen mee waar wij als jury zullen op letten tijdens het beoordelen van 
deze video’s. Deze kan je terugvinden in bijlage 1. 
Niet alle STEM-criteria hoeven behandeld te worden, haal ditgene eruit die voor jullie het meest van toepassing is. 
In tegenstelling tot wat er initieel in de wedstrijdbrief stond, hoeft er geen logboek en posterverslag aanwezig te zijn. Dit wordt 
verwerkt in het filmpje. Het gebruikte medium om de presentatie te maken is vrij te kiezen. 

 

De Krachtige Ketting 

Omdat het niet mogelijk is om de kracht te meten ter plaatse werken we als volgt: 
- Je meet zelf de tijd tussen het activeren van de Rube Goldberg Machine (=loslaten van de knikker) tot en met het einde van 

de ketting (=het uitkomen van een bol). Deze tijd, uitgedrukt in seconden, geef je door aan rik.hostyn@vives.be samen met 
de filmpjes via WeTransfer.  

- De bol rolt tegen een betonklinker met de volgende specificaties:   22 cm x 11 cm x 7 cm en weegt 3,75 kg     
Deze betonklinker is courant beschikbaar in de doe-het-zelf-zaak. 

- Deze betonklinker ligt op een OSB-plaat. 
- Je meet hoe ver de betonklinker schuift over de OSB plaat. Deze waarde, uitgedrukt in cm, geef je door aan 

rik.hostyn@vives.be samen met de filmpjes via WeTransfer. 
- De hoogte van 30 cm volgens de wedstrijdbrief is niet meer van toepassing. 

 
De camera moet het volledige proces filmen / volgen en moet in één stuk gefilmd zijn. 
 

Het Magische Magazijn 

Je kan zelf zorgen voor een opstelling waarop de robot kan rijden. De beschrijving van de grondplaat is terug te vinden in de 
wedstrijdbrief. Het hoeft geen pallet te zijn maar de afmetingen zijn wel van toepassing. Ook het materiaal, dikte, hoogte,… van de 
zijmuren mag je zelf bepalen, zolang de binnen afmetingen van het magazijn (1160 mm x 750 mm) gerespecteerd worden.  De 
missies, samen met de score, zijn terug te vinden in de wedstrijdbrief.  Film duidelijk de gedane missies in één stuk. Missie 2 : daar 
zorg je dat het programma zodanig is opgebouwd dat de robot zelf het kleur detecteert en op basis daarvan de juiste missie uitvoert. 
De volgorde van het plaatsen van de verschillende kleuren mag dus geen rol spelen. Vul zelf uw scoreblad in, zie wedstrijdbrief: 
Bijlage: Voorbeeld score en stuur dit samen met de twee filmpjes door naar rik.hostyn@vives.be 
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