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Gokken op z'n Indisch
O O O Drs. Westerink uit Veenendaal schrijft ons over een gokspel dat
hij jaren geleden eens zag op een pasar malam in West Sumatra. Het spel
werd gespeeld op een tableau dat in zes vakken was verdeeld. Op elk vak
stond een afbeelding. Verder waren er drie dobbelstenen. Elke dobbelsteen had op zijn zijkanten dezelfde afbeeldingen staan als op het tableau.
ledere spelronde kon het publiek naar believen inzetten op één of meer
van de afbeeldingen op het tableau. Dan werden de dobbelstenen geworpen. Kwam de afbeelding waarop een speler had ingezet één of meer
keren boven op de geworpen dobbelsteen, dan kreeg deze speler zijn
inzet op die afbeelding terug plus zijn inzet maal het aantal keren dat de
afbeelding in de worp voorkwam.
Natuurlijk speelde de gokbaas dit spel niet alleen maar om zijn bezoekers
te vermaken: hij maakte wel degelijk winst. Hoeveel winst? Dat kun je
berekenen!

De ruimteboek
O O O Een hoek in een plat vlak heeft een hoekpunt, twee benen en een
zekere grootte die we uitdrukken in graden of radialen. Een dergelijke
hoek zondert een deel van het platte vlak af. Zo is bij 30° dat stuk _L
omdat 30 X 12 = 3600.
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Vaak kunnen we van vlakke figuren overstappen op ruimtelijke
elementen. Zo kom je van een vierkant uit op een kubus, van een cirkel
op een bol.
Drievlakshoek
De drievlakshoek tref je aan bij de
top van een driezijdige piramide,
bij een hoekpunt van een kubus.
Trek door een punt T van de ruimte
drie rechten, die niet in een plat
vlak liggen. Elk tweetal daarvan
bepaalt een vlak. De drievlakshoek
zondert een half open ruimte af.
Het lijkt een driezijdige piramide
maar dan zonder grondvlak. De
stand van de benen is belangrijk,
niet hun lengten. De drievlakshoek
is een soort ruimtedriehoek.

Een drievlakshoek heeft 1 hoekpunt, 3 ribben, 3 zijden en verder
een eenzijdige open ruimte.
Als alle ribben onderling rechte
hoeken met elkaar maken, zoals bij
een hoekpunt van een kubus, beslaat de drievlakshoek een achtste
deel van de totale driedimensionale
ruimte (fig.1).
Daarom heet deze ook wel oktant
(okto = acht).
Grootte van de ruimtehoek
Als we een drievlakshoek snijden
met een bol waarvan het middelpunt samenvalt met het hoekpunt
ervan, wordt van de bol een zogenaamde boldriehoek afgesneden
(fig- 2).
Een boldriehoek heeft zijden in de
vorm van cirkelbogen. De grootte
van de ruimtehoek wordt gedefinieerd als 4 K maal de oppervlakte
van deze boldriehoek gedeeld door
de oppervlakte van de gehele bol.
De uitkomst is onafhankelijk van
de straal van de bol. De uitkomst
draagt dan als eenheid 'de sterradiaal'.

Figuur 2
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Ruimtehoek bij kubus
Hoeveel sterradiaal zijn de drievlakshoeken bij een kubus? Omdat
acht van deze ruimtehoeken tegen
elkaar, een hele bol vormen, wordt
de uitkomst 471 x - = ~n
sterradialen.
Er is hier aansluiting gevonden bij
de definitie van de vergelijkbare
rechte hoek in het platte vlak. Die
heeft daar de grootte | n radiaal.
De maximale waarde "van de
ruimte hoek is 8 x :~ Tl of 471 sterradiaal, zoals bij een vlakke hoek
de maximale waarde 27t radiaal is.
Hoeken van de boldriehoek
Tot onze verrassing zien we dat de
hoeken van de boldriehoek in het
geval van een oktant alle drie 90°
of ^ 71 radiaal zijn. Onder de
hoeken verstaan we in dit geval de
hoeken die de raaklijnen aan de
bogen in de snijpunten van de
bogen met elkaar maken. Deze

Figuur I
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hoeken zijn tevens de standhoeken,
dat wil zeggen: de hoeken die de
vlakken twee aan twee met elkaar
maken.
Het zal je wel verbazen een driehoek te zien met drie rechte
hoeken. Zoiets kan natuurlijk niet
bij een vlakke driehoek, maar bij
een boldriehoek wel. Er is rond
deze boldriehoeken een compleet
nieuwe meetkunde ontwikkeld,
waar alles net een tikkeltje anders
is dan je gewend was. Het heet de
boldriehoeksmeting.
Draaihek
De ribben van een drievlakshoek
zien we vaak terug in de vorm van
draaihekken bij vliegvelden en
supermarkten (fig. 3). Als de ribben loodrecht twee aan twee op
elkaar staan, herkennen we de drievlakshoek bij een hoekpunt van
een kubus (fig. 4). Je kunt je bijvoorbeeld afvragen: hoe groot is
de hoek die de rotatie-as maakt
met de horizontale richting.
In de kubus is dat hoek EAG.
Immers de draaiingsas wijst in de
richting van de lichaamsdiagonaal.
Die maakt met elk van de drie
ribben gelijke hoeken.
Lees af: tan a = EG/EA = V 2 : 1
= l , 4 o f a = 550.
Een dergelijk hek geeft altijd toegang in één richting en blokkeert
in de andere. Er zijn natuurlijk
altijd mensen die er in de verkeerde richting doorheen proberen
te komen. Hoeveel speling geeft
het draaihek daarvoor? Je moet om

Viermino-probleem

O O Je kent dominostenen. Ze bestaan uit twee vierkanten tegen elkaar.
Zo kun je ook trimino's en viermino's maken.
In nummer 5 van de vorige jaargang werd de vraag gesteld: is het mogelijk om een bord van 10 bij 10 te bedekken met 25 L-vormige viermino's.
Van de oplossingen die bij ons in de bus vielen vonden we die van Leon
v.d. Broek uit Nijmegen de aardigste.
Het kost wat moeite, maar hij geeft een bewijs ... dat het onmogelijk is!
Hier volgt zijn redenering.

Kleuren en passen
Om te beginnen kleuren we een
aantal velden zwart (zie figuur).
Op het bord liggen er nu 49 zwarte
en 51 witte velden (tel maar na).
De viermino's kunnen we in totaal
op 8 manieren op het dambord
plaatsen. Deze 8 manieren delen
we vervolgens op in 4 manieren
van type I
en 4 manieren van type 2.
Plaatsen we een viermino op een
manier van type 1 op het bord, dan
zien we dat deze altijd 2 witte en 2
zwarte velden bedekt (leg maar
een viermino op de manier van
type 1 op het dambord en schuif
hem maar eens alle kanten op: er
blijven steeds 2 witte en 2 zwarte
velden bedekt).
Op dezelfde wijze (schuiven over
het dambord) is te zien, dat, als je
een viermino op een manier van
type 2 op het dambord legt, er twee
dingen kunnen gebeuren. Ofwel

worden er 3 zwarte velden en 1 wit
veld bedekt (deze manier van neerleggen noemen we van het type 2a),
ofwel er worden 3 witte velden en
1 zwart veld bedekt (deze manier
van neerleggen noemen we van het
type 2b).
Redeneren
Zou het mogelijk zijn om het dambord te bedekken met alleen maar
op de manieren van type 1, dan
zou het aantal witte velden gelijk
moeten zijn aan het aantal zwarte
velden. Dat is echter niet zo, dus er
moeten ook viermino's neergelegd
worden op de manier van type 2.
Het is echter ook niet mogelijk om
evenveel viermino's neer te leggen
op de manier van type 2a, als op de
manier van type 2b, want ook dan
zou het aantal witte velden gelijk
moeten zijn aan het aantal zwarte
velden (want leg je één viermino
neer op een manier van type 2a,

L- vorm

TYPE - I
TYPE - 2
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dat we onszelf elke dag voor de
gek houden als we weer naar school
gaan? Hoe kunnen we 's morgens
opstaan om naar de badkamer te
lopen? Hoe is het mogelijk dat we
bestaan (een zaadje kan immers
niet naar een eicel zwemmen)?
Tijd
De tijd lijkt ons een antwoord te
kunnen geven op ons dilemma.
Neem namelijk maar eens aan dat
het een uur duurt om van A naar B
te komen. Dan doe je er maar een
half uur over om de helft van de
afstand van A naar B af te leggen.
Daarna leg je een kwart van de
afstand van A naar B af, maar dat
doe je in slechts ^ uur. Dan moet je
nog ^ deel; van de afstand van A
naar B afleggen, maar daar heb je
dan ook maar - uur voor nodig.
Voor het volgende af te leggen ^
deel van de afstand tussen A en B
heb je slechts A uur nodig, en ga
zo maar door. Ons probleem lijkt
nu opgelost: je moet weliswaar
steeds de helft van de resterende
afstand naar B afleggen, maar je
hebt daar ook maar steeds de helft
minder tijd voor nodig. Maar ...
Tijd bestaat niet
Helaas roept de hiervoor gegeven
oplossing van ons probleem alleen
nog maar grotere vragen op. Het is
namelijk, met dezelfde methode
van halveren als we aan het begin
van dit verhaal gebruikten, mogelijk om in te zien dat ook tijd niet
bestaat. Om een uur ouder te kun12

nen worden, moeten we immers
eerst een half uur ouder worden.
Daarna hebben we nog \ uur te
°4
gaan, waarin we eerst weer
^ uur ouder moeten worden.
Daarna moeten we nog eerst - uur
ouder worden, daarna nog - uur,
enzovoort. Het uur halen we echter
nooit.
Hetzelfde verhaal kun je natuurlijk
houden voor iedere tijdseenheid
die je maar wilt: jaren, maanden,
minuten, seconden of wat dan ook.
Kortom: we kunnen niet ouder
worden en blijven vastgevroren
zitten in eenzelfde stukje tijd. De
tijd bestaat niet! De vragen waarmee we blijven zitten worden
alleen maar erger. Omdat we niet
ouder kunnen worden kunnen we
dus ook niet sterven?
Hoe kan dit nu
Toch bewijst de praktijk van alledag dat tijd en ruimte wel degelijk
bestaan. We fietsen toch dagelijks
naar school, en de lessen duren allemaal keurig 50 minuten (of minder).
We worden geboren en sterven.
In bovenstaande redeneringen
moet dus wel ergens een fout
zitten, maar waar? Het lijkt erop
dat de fout welhaast moet zitten in
het feit dat we er van uitgaan dat je
een afstand oneindig lang kunt
blijven halveren. Er moet dus een
afstandje bestaan dat je niet meer
kunt halveren. Is dat misschien het
beruchte 'kleinste deeltje" waar
men in allerlei laboratoria naar op
zoek is?

Papier vouwen
O O Je komt in oude verhalen nog al eens merkwaardige opdrachten
tegen, die meestal door koningen en sjeiks aan hun onderdanen worden
opgelegd.
Voor de argeloze toeschouwer lijkt het meestal een koud kunstje, maar
een wiskundige weet beter. Zo ken je vast wel het oude probleem van het
schaakbord met de graankorrels.
We nemen vandaag een ander karwei onder de loep: papier vouwen.
Tien keer
We stellen als opgave: vouw een
vel krantepapier tien keer dubbel.
Het pakket wordt daarbij steeds
dikker. Maar als het vel groot genoeg is, moet zoiets toch mogelijk
zijn.
Een dubbele pagina van een dagblad meet 800 x 600 mm.
De dikte van het papier is ongeveer
0,08 mm. Daar gaan we dan.
Oooervlakte
Dikte
Open blad 800 X 600 mm 0,08 mm
Ie vouw 400 X 600
0,16
2e vouw 400 X 300
0,32
3e vouw 200 X 300
0.64
4e vouw 200 X 150
1,28
5e vouw 100 X 150
2,56
6e vouw 100 X 75
5,12
7e vouw 50 X 75
10,24
8e vouw 50 X 37,5
20,48
9e vouw 25 X 37,5
40.96
81,92
1 Ge vouw 25 X 18,75
Bij de 10e vouw zou de courant
dus een grootte hebben gekregen
van een postzegel en de dikte van
het papier zou meer dan 8 cm
bedragen.
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Bij de theoretische 20ste vouw zou
de dikte van het papier reeds 83,89
meter bedragen.
Om nog eens duidelijk te maken
hoe onvoorspelbaar de wegen der
rekenkunde zijn, bezien wij het
opvouwen van een krant op een
iets andere wijze. Zoals wij zagen
was het tien maal vouwen van een
krant een onmogelijkheid. Maar
als wij nu eens een héél grote krant
zouden nemen!
Veronderstel, dat wij een blad
papier zouden hebben ter grootte
van het totale aardoppervlak, dus
land en zee tezamen, dan zou dit
blad papier 510000000 km2 groot
zijn of anders gezegd in vierkante
centimeters:
5100000000000000000 cm2.
De dikte van het papier is weer
0.08 mm en dit is gelijk aan
0,00000008 km.
Om de critici alvast de mond te
snoeren, gaan we ditmaal niet
vouwen maar knippen. We knippen het vel doormidden en wij
leggen de twee helften op elkaar.
Vervolgens knippen wij de twee
helften weer doormidden en leggen

Punten en lijnen in netwerken
O O Als we een driehoek ABC tekenen (fig. 1) bedoelen we meestal een
figuur met 3 lijnstukken van bepaalde lengten, het zou een dak van een
huis kunnen voorstellen. Wanneer we nu nog wel de verbinding interessant vinden, maar niet meer de lengten, hebben we een netwerk. Driehoek ABC krijgt dan een heel andere betekenis. We kunnen ermee bedoelen dat Amsterdam, Brussel en Curasao rechtstreeks door vliegverbindingen met elkaar verbonden zijn. Of dat Anne, Bas en Corrie twee
een twee met elkaar corresponderen. Soms zetten we pijlen in dergelijke
verbindingen; we bedoelen dan dat de verbinding eenzijdig is.
Zo staat in het netwerk van figuur 2 in AE maar één pijl en wel van A
naar E. Dat kan betekenen dat dit een weg met eenrichtingsverkeer is. We
hebben daar een apart verkeersbord voor: blauw met een witte pijl. Het
kan ook betekenen dat Annie aan Eddie schrijft, maar die laat nooit iets
van zich horen!
Een nieuwe wegenkaart
In figuur 3a staat een kaartje van
het eiland Sint Maarten in de Caribische Zee. Het ziet er wat onoverzichtelijk uit. Wanneer het ons
alleen maar interesseert welke
punten door autowegen met elkaar
verbonden zijn, kunnen we net zo
goed het kaartje van figuur 3b
pakken: dat is dan veel overzichtelijker. Kijk maar eens of alles nog
klopt.
Formule van Euler
Als je een netwerk hebt in driehoeksvorm, zijn er 3 punten, 3
verbindingen en 2 gebieden één
binnen- en één buitengebied. De
Zwitserse wiskundige Euler heeft
een algemene relatie gevonden
tussen het aantal punten (p), het
aantal gebieden (g) en het aantal
verbindingen (v).
20

Hij ontdekte dat als we p en g
optellen en er v van aftrekken er
steeds 2 uitkomt! Bij de driehoek
wordt dat 3 -t- 2 - 3 = 2. Dat is
natuurlijk wel erg eenvoudig.
We nemen wat moeilijkers. Het
netwerk van figuur 4a (het symbool van TELEAC) heeft
p = 13, g = 17 (vergeet het buitengebied niet!) en v = 28. Hier
geldt ook \3+ 17-28 = 2.
Onderzoek de geldigheid van de
formule zelf voor het huis en de
ster van figuur 4b en figuur 4c.
Klopt het?
Met de formule is het mogelijk om
één van de 3 grootheden, als die
moeilijk te bepalen is, uit de
andere 2 af te leiden.
Geldt de formule ook voor een
lijnstuk met 2 eindpunten? En voor
één enkel punt??

figuur 2

figuur 1

Grean Kay
(^ Island

•
PHILIPSBURG
Point Blancha

figuur 3a
St Maarten in de Caribische Zee

p ' 13
g . 17

M

»

A r

figum' ib
Nen\'erk van wegen op St. Maarten

5^
figuur 4a

figuur 5

figuur 4b

figuur 4c

figuur 6
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Figuur 9. Elektrische schakeling als mazensysteem
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Figuur 11

Figuur 10.
Figuur 12..
0101
1011
0100
1100

0101
1013
0120
1200

0111
1011
1101
1110

0010
0010
1101
0010

01100
10000
10000
00001
00010

Welk is een mazennetwerk? Waaraan is dat te zien?
Welk is een sternetwerk? Waaraan is dat te zien?
Wat betekent het dat de matrix symmetrisch is ten
opzichte van de diagonaal van links boven naar rechts onder?
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Spelen met getallen en figuren
•

•

•

O O Je kunt getallen saai opschrijven als tekens in een telefoongids. Met
meer fantasie staan ze op de zijkanten van een dobbelsteen. Elk getal is
aangegeven als een patroon van stippen; zo ontstaat een figuur.
Zet punten in driehoeksformatie
(fig. 1); door uitbreiding van de
figuur ontstaat de rij:
1,3,6, 10, 15,21 ...
In vierkantsvorm ontstaat de rij
van de kwadraten:
1,4,9, 1 6 , 2 5 , 3 6 . . .
Zet vijf stippen in de vorm van een
huis; door uitbreiding ontstaat de
rij:
5, 12,22,35,51 ...
In een zeshoekige uitbreiding verschijnt:
1,7, 19,37,61,9 1 ...
Klokrekenen
Er is een methode om in getallenverzamelingen een opvallende
regelmaat te krijgen. De methode
heet reductie. Zo bijvoorbeeld
rekenen 'modulo 9'. Dat betekent
dat het hoogste getal in je verzameling 9 is, daarna begin je gewoon weer opnieuw. Vergelijk dat
met 'klokrekenen'; tellen tot 12 en
weer van voor af aan beginnen.
In het systeem 'modulo 9' schrijven we 10 als 1, 11 als 2, 12 als
3 ... Je kunt het ook anders zeggen;
tel bij de getallen met meer cijfers,
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de cijfers op zodat je weer een
uitkomst krijgt met één cijfer.
Schrijf dus in plaats van 42 de som
van 4 en 2 dus 6; 27 wordt 9;
243 wordt 9;
5362=16=7...
In figuur 2 staat ons normale vermeningvuldigingsvierkant. Daarin
kun je aflezen 6x7=42 ... daarnaast
staat hetzelfde na reductie. Dat ziet
er merkwaardig uit. Een lijst van
negens begrenst het vierkant aan
twee zijden. In veel opzichten is er
symmetrie.
In onze dagelijkse rekentechniek
werken we daarmee in de zogenaamde negenproef. Een getal is
deelbaar door 9 als de som van de
cijfers door negen deelbaar is. Je
kunt er vermenigvuldigingen mee
controleren. Voorbeeld
42x365=15330
Controle 4-1-2=6 en 3-i-6-(-5=14.
15330=12=3 ten slotte
6x5=30=3 en dat klopt!
Patroon
Het is mogelijk gedetailleerde
figuren te ontwerpen met grote
regelmaat. Een getallenritme gaat

zo over in een figuur.
In figuur 3 is dat gedaan voor getallenrijen afkomstig uit het tweede
vermenigvuldigingsvierkant.
Neem de rij:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (fig. 3a).
Maak lijnstukjes in lengte evenredig met het betreffende getal en
zet ze loodrecht op elkaar, daarbij
draaiend tegen de wijzers van de
klok. Begin bij de punt. Er ontstaat
een merkwaardige spiraal die na
vier ronden sluit. Je kunt het ook
doen met hoeken van 120°. Wat je
dan beleeft, staat eronder. De
figuur gaat na twee ronden sluiten.
In figuur 3b is dit proces gevolgd
voor de tweede rij uit het vierkant:
2 4 6 8 1 3 5 7. In figuur 3c voor
de groep 3 6 9.
Zo zijn allerlei patronen te ontwerpen. Experimenteer zelf maar
verder. De kunst is: hoe te komen
aan geschikte getallenrijen? Je
kunt het proberen met de rij der
kwadraten.
Pas maar reductie toe en zie wat er
gebeurt.
1 4 9 16 25 36 4964 81 100 121
144 169 225 256.
We krijgen zo de rij:
1 4 9 7 7 9 4 1 9 1 4 9 7 7 9 4.
Overal waar je reductie toepast
ontstaat dergelijke regelmaat.
Probeer het nog maar eens met
derde machten.
1 8 27 64 125 216 343 512 729
1000 1331 1728.
Dat gaat over in:
1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9.
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Figuur 2.
De rij van vierde machten:
1 16 81 256 625 1296 2401 4096
6561 10000...
wordt I 7 9 4 4 9 7 1 9 1 ...
Fibonacci
Een ander veld van experimenten
zijn de rijen van Fibonacci.
Rond het jaar 1228 duiken ze op in
de geschiedenis. Het recept is als
volgt. Schrijf op O en daarachter I.
We noemen dit de 01-rij. Tel nu
beide getallen op. De som is 1.
Schrijf dat getal er weer achter. Tel
de laatste twee getallen weer op ...
Bij 5-1-8=13 moetje weer reduceren, schrijf dan dus 4. Na 24
elementen wordt de rij periodiek.
Daar gaan we.
01 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9 8 8 7 6 4 1
5 6 2 8 19 1 1 2 3 ...
Je ziet de serie terugkeren.
Als we om de andere opschrijven,
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ontstaat:
1 2 5 4 7 8 8 7 4 5 2 1 (fig. 3d)
En dat heet symmetrie.
We schrijven nog meer Fibonaccirijen uit en wel de 02-rij.
022461786 5 279775382
134729224...
Als je om de ander neemt, verschijnt:
26762973237...
Let op de scheidingsnegen en
deelsymmetrie.
Kun je zelf nu de 03- en de 04-rij
uitschrijven?
Kijk eens hoe dat eruit komt te
zien.
Wat een regelmaat; overal periodiciteit, spiegeling.
In figuur 3e en 3f staan nog de
tekenpatronen die behoren bij de
laatste series: 366336-633663 en
482715-517284. Zelf kun je nog
nieuwe experimenten doen. Het is

Oplossing van de matrixfiguren
De derde is een mazennetwerk
(overal staat 1 behalve op de
hoofddiagonaal). De vierde is een
ster (alleen één punt heeft ver-

binding met alle ander). Symmetrie duidt op tweerichtingsverkeer op alle verbindingen.
I

De oplossing van: geschikt als ontdekker?
7

maal
maal
maal
maal
maal
maal

1
2
3
4
5
6

7
14
21
28
35
42

maal
maal

9
10

63
70

Het Sumerisch talstelsel was 60-talli§
één spijker is een eenheid
10 eenheden is <
60 eenheden is weer één spijker.
Dus 63 (tientallig) is 60 -t- 3 is één
spijker plus drie spijkers.

oplossing verhuisprobleem
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De ruimtehoek / 5.
Henk Mulder
Viermino probleem / 8.
Leon van de Broeke
Ruimte en tijd bestaan niet / 1 1 .
Hans Oomis
Centrale Uitdijing / 13. Escher
De erfenis / 14.
Bob de Jongste
Denkertje/ 15.
Klaas van Opdorp
Druppelkrommen / 16.
Paul van de Veen
Waar of niet waar / 17. Henk Mulder
Papier vouwen / 18. Bob de jongste

Geschikt als ontdekker/ 19.
Pieter Nieuwland
Punten en lijnen in netwerken / 20.
Henk Mulder
Driehoekspuzzel /24. Henk Janssen
Verhuisprobleem / 25.
Rinus Goosens
Spelen met getallen en figuren / 26.
Henk Mulder
Oplossing van de matrixfiguren / 30
Henk Mulder
Oplossing: geschikt als ontdekker /
30. Pieter Nieuwland
Oplossing: verhuisprobleem / 30.
Rinus Goosens
Cartoon / 31.
Cork
Binnestebuiten/31.
Jan van Opstal

Pythagoras verschijnt zesmaal per
schooljaar; opgave van abonnementen
bij de uitgever (zie onder).
Abonnementen zijn doorlopend, tenzij
voor 1 september schriftelijk bij de
uitgever is opgezegd.
Bij tussentijdse abonnering ontvangt
men ook de reeds verschenen num-

mers. Betaling per acceptgirokaart.
Tarieven
Abonnement Pythagoras
Luchtpost-toeslag
Inclusief Archimedes
Luchtpost-toeslag
Losse nummers

NLG/BEF
25,-/450
10,45,-/800
20,5,-/ 90
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