
 

INSTRUCTIE VOOR HET MAKEN VAN EEN VIDEO-OPNAME VOOR EEN REMOTE 

ROBOTWEDSTRIJD 

Voor het maken van een video voor een remote robotwedstrijd hebben jullie geen statief 

nodig, of zelfs geen "echte camera". De video mag met de camera van een mobiele telefoon 

worden opgenomen, maar: 

• zorg voor veel licht en minimale schaduwen. 

• voorkom dat dingen verborgen of onduidelijk zijn. 

• zoom uit als dat nodig is, zodat er niets belangrijks buiten beeld wordt gehouden. 

• maak close-ups voor kleine details. 

Beweeg de camera voor en na de wedstrijd langzaam over het wedstrijdveld en zoom in of 

uit om specifieke dingen te laten zien als dat nodig of gewenst is. 

Tijdens de wedstrijd mag de camera niet bewegen. Houd de camera stil - gericht en 

ingezoomd zoals aangegeven. 

Laat de camera continu opnemen - voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd wordt in één 

keer opgenomen, zonder pauzes. Jullie sturen ons een enkele onbewerkte video  - Video's 

met extra dingen zijn oké; video's met ontbrekende dingen niet! 

Neem geen gezichten op in een video!  

 

VOOR DE WEDSTRIJD 

Leg al jullie uitrusting in THUIS. 

Beweeg de camera langzaam over de hele veldopstelling, inclusief THUIS. 

• Toon jullie robot en andere uitrusting, zodat de scheidsrechter kan zien dat het aan regel 

R01 voldoet. 

• Wijs de motoren aan en laat zien dat er 4 of minder zijn. 

• Doe de M00 Inspectie:  

Laat zien dat alle uitrusting in het kleine inspectiegebied past en gebruik een liniaal om 

de hoogte aan te geven. 

• Toon jullie M01 innovatieprojectmodel als jullie dit hebben gemaakt en beschrijf het 

gerust! Zorg er voor dat de scheidsrechter kan zien dat het aan de materiaalvoorwaarden 

van M01 voldoet. 

Blijf opnemen...... 

 

TIJDENS DE WEDSTRIJD 

De camera moet het hele wedstrijdveld en het hele THUIS-gebied laten zien vanuit de 

richting waarvan jullie denken dat de missieacties het beste in beeld worden gebracht. Zoom 

de camera helemaal uit en richt hem dan van zo hoog en ver weg als nodig is, totdat alles in 

beeld is. Dit is het beeld dat door de camera wordt opgenomen gedurende de hele wedstrijd 

- beweeg of stel de camera niet bij tot de wedstrijd is afgelopen! -  Houd bij de keuze 

van het op te nemen beeld rekening met de volgende punten: 

• Techneuten staan en lopen meestal naast THUIS en de *zuidelijke grensmuur, dus richt 

de camera niet vanuit het directe westen, het zuidwesten of het zuiden. Er zullen mensen 

in de weg staan! 



 

• Denk als een scheidsrechter.  

Voorbeelden: Als er gedetailleerde of onoverzichtelijke dingen gebeuren in de buurt van 

THUIS, kijk dan vanuit het noordwesten. Als de robot het grootste deel van zijn tijd in het 

oosten doorbrengt, kijk dan vanuit het noordoosten. Als de acties evenwichtig over het 

hele veld zijn verdeeld, willen jullie misschien wel vanuit het noorden kijken, maar dan 

moet de camera wel vrij zijn... ver van het veld.  Zie het onderstaande voorbeelddiagram. 

 

 

• Als de wedstrijd eindigt met de robot omhoog gehouden door de optrekstang (M06) of het 

dansen op de dansvloer (M07), wees er dan zeker van dat dit detail duidelijk te zien is. 

• Als het nodig is, is het oké als een van de uiterste oostelijke hoeken buiten het beeld is 

als hier niets belangrijks gebeurt. 

• Hoe meer naar beneden het zicht is, hoe beter, maar een volledig verticaal 

"vogelperspectief" is niet nodig. 

• Ga nooit op iets kleins, zwak, onstabiel of met wieltjes staan om je video te filmen. 

*Zie het richtingskompas op de mat voor de veldrichting. Het kompas is afgebeeld op de mat 

in de buurt van het basketbalmodel. 

Vergeet niet dat er slechts twee teamleden (techneuten) tegelijk bij het veld mogen staan 

(zie Regel R08). 

Wanneer jullie wedstrijd begint, geef dan een verbale aftelling (bijv. 3-2-1-LEGO). Tijdens de 

wedstrijden kunnen jullie vervolgens hardop uitleggen wat jullie robot van plan is en welke 

missies de robot aan het voltooien is! Praat luid en duidelijk zodat de scheidsrechter jullie 

goed kan verstaan! 

Nogmaals, vermijd het blokkeren van het zicht van de camera op het veld, inclusief de rode 

markeringslijn, de modellen en vooral de robot. Jullie kunnen de robot natuurlijk nog steeds 

onderbreken als dat nodig is, maar beweeg snel en probeer buiten beeld te blijven. 

Blijf opnemen!..... 

 

EINDE VAN DE WEDSTRIJD 

Als jullie de robot stoppen omdat hij alle handelingen heeft voltooid of omdat de wedstrijd is 

afgelopen, zeg dan hardop tegen de camera wat de reden is. Voorbeelden: "We zijn nu 

helemaal klaar," of "Oké, de wedstrijd is voorbij." 

Beweeg de camera langzaam naar elk model en de uitkomst. Focus met name op de 

missies die jullie hebben voltooid. Om de scheidsrechter te helpen, benoem je de behaalde 

resultaten of gemiste punten. Voorbeeld: "De bank is neer, en er zijn 3 hinkelbanen met 

blokjes, maar de rugleuning hangt nog steeds." 


