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Klim naar boven op de
PYTHAGORASLADDER

Doe mee met de 
Pythagoras Olympiade
en maak kans op een 
Bol-bon van 20 euro. 
Bovendien stijg je met 
elke goede oplossing
op de ladder; ook 
degene aan de 
top ontvangt 
een Bol-bon.

Kijk snel op pagina 30.
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NIVEAUBALKJES Pagina’s met één of meer zwarte balkjes (onder de paginanummering) geven de
moeilijkheidsgraad aan. Eén balkje: lastig. Twee balkjes: vereist wiskundekennis uit de vijfde of zesde
klas. Drie balkjes: net iets moeilijker.
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AfStANDEN IN pERSpEctIEf
De tweede aflevering in onze serie 
over perspectieftekenen gaat over 
afstanden en verhoudingen. Hoe 
verdeel je bijvoorbeeld een lijnstuk 
in drie gelijke delen?

4
HAppy END
Het zogeheten happy-ending-problem dateert uit 
1932 en is nog altijd onopgelost. Het probleem 
komt uit de combinatorische meetkunde, een 
moderne tak binnen de wiskunde die met name 
dankzij Paul Erdős tot bloei kwam.

Omslagillustratie: 
Khalegh Mamakani en Frank Ruskey

VENNDIAgRAmmEN mEt SymmEtRIE
De fraaie figuur die het omslag van deze Pythago-
ras siert, heeft wel wat weg van een bloem, en is 
daarom ‘Newroz’ gedoopt, maar in feite is het een 
symmetrisch Venndiagram voor 11 verzamelin-
gen. Dit Venndiagram werd vorige zomer ontdekt 
door wiskundigen van de University of Victoria in 
British Columbia (Canada).
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  door Jan Guichelaar

KlEINE NOOTjEs

RomEINSE SommEN
In het linkerplaatje zijn met lucifers de Romeinse cijfers I (1), V (5), X (10) en L (50), en de bewerkingen  
+, –, × en / gemaakt. Met deze symbolen kun je ‘Romeinse sommen’ maken. De drie sommetjes rechts 
hebben als uitkomst 1, 2 en 3. Elk sommetje bevat steeds precies zeven lucifers. 
Maak op dezelfde manier Romeinse sommen die als uitkomst de getallen 4, 5, 6, 7, ... hebben. 
Hoe ver kun je komen zonder een getal over te slaan? Gebruik steeds precies zeven lucifers. 
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pUzzELStUKKEN
Je hebt een rechthoekige plaat van 4 bij 8 en 
houten stukjes in de maten 1 bij 2, 2 bij 4 en 
3 bij 6 (van elke soort heb je er meer dan 
genoeg). Wat is het kleinste aantal stukjes 
waarmee je de plaat precies kunt bedekken?

pASSERENDE tREINEN
Twee treinen, één van 50 meter lang en 
één van 100 meter lang, komen op een 
lang stuk enkelspoor met gelijke snel-
heid op elkaar af. Gelukkig is er een 
stuk dubbelspoor van 100 meter. 
De wissels staan goed en ze komen 
zo aanrijden dat ze elkaar op volle 
snelheid kunnen passeren. 
Waar kunnen de twee machinisten 
voorin elkaar passeren? 



Kleine nootjes zijn eenvoudige opgaven die weinig of geen 
wiskundige voorkennis vereisen om opgelost te kunnen worden. 
De antwoorden vind je in het volgende nummer van Pythagoras. 

FEBRUARI 2013PYTHAGORAS

VERmENIgVULDIgINg
In de puzzel hieronder staan gelijke letters 
voor gelijke cijfers, en verschillende letters 
voor verschillende cijfers.

BALANSgoKJE
Samen met Rob speel je een spelletje. Rob 
heeft een balans en vier gewichtjes. De ge-
wichtjes zijn met het oog niet van elkaar 
te onderscheiden, maar Rob vertelt je dat 
drie ervan een gewicht van 1 gram heb-
ben, en één gewichtje 3 gram. Jij mag naar 
keuze twee of vier gewichtjes pakken en 
die vervolgens naar keuze op de twee ba-
lansschalen leggen. Daarna wordt de ba-
lans gedeblokkeerd om te zien of hij in 
evenwicht is. Als dat het geval is, heb je 
het spelletje gewonnen. Wat doe je: kies je 
voor twee of vier gewichtjes?

opLoSSINgEN KLEINE NootJES NR. 3

Schaakbord. Op een 4 × 4-bord lukt het niet. Op een 
5 × 5-bord wel. De strategie ‘rondlopen en zoveel mo-
gelijk aan de buitenkant blijven’ geeft een goede oplos-
sing, zie onderstaande figuur.

Hoeveel geld? Liza heeft 1 munt van 1 cent, 2 van 2, 
1 van 5, 2 van 10, 1 van 20, 1 van 50, 1 van 1 euro en 
7 van 2 euro: in totaal 16 munten en 16 euro.  
Elk veelvoud hiervan is ook een oplossing (32 munten 
en 32 euro, 48 munten en 48 euro, enzovoort).

Memory. Noem de vier kaarten A1, A2, B1 en B2.  
Als de beginner eerst twee gelijke kaarten pakt, wint hij 
deze slag, en dan wint hij automatisch ook de tweede 
slag. Het aantal mogelijkheden voor de beginner om 
eerst twee gelijke kaarten te pakken is 2 (A1A2, B1B2) 
en het totaal aantal mogelijkheden is 6 (A1A2, B1B2, 
A1B1, A1B2, A2B1, A2B2). De kans dat de beginner bij 
zijn eerste beurt wint, is dus 2

6 = 1
3 . De niet-beginner 

weet in het geval dat de beginner twee ongelijke kaarten 
heeft omgedraaid, welke tweetallen kaarten gelijk zijn. 
De kans dat de niet-beginner wint, is dus 1 – 1

3 = 2
3 .

Roeien. De motorboot vaart nog 2
60 × 3 = 1

10 km door. 
Dan hebben Kees en Linda 2

60 × 2 = 1
15 km geroeid. 

Dan moeten ze nog ( 1
10

 – 1
15)/2 = 1

60 uur = 1 minuut 
doorroeien.

Romeins vierkant.

3

L I V
M C L

X V I

1 14 9 20 3
1019 2 1524

13 8 25 4 21
1623 6 1118

7 12 22 517
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Lijnen die in het echt evenwijdig lopen en elkaar 
dus niet snijden, doen dit in een perspectiefteke-
ning vaak wel. Ook verhoudingen in het echt klop-
pen in een perspectieftekening vaak niet meer. Dat 

pERSpEctIEftEKENEN     AFlEvERINg 2
In de eerste aflevering over perspectieftekenen, afgelopen november in Pythagoras, heb-
ben we het tekenen van evenwijdige lijnen geïntroduceerd. In deze aflevering denken we 
na over afstanden en verhoudingen in perspectief. We vinden uit hoe we lijnstukken in ge-
lijke delen kunnen verdelen of juist verlengen met een bepaalde factor. Aan het eind zal je 
zelf een scheef dak op een huisje kunnen construeren.
■ door Jeanine Daems

AFsTANDEN 
IN PERsPEcTIEF

Figuur 1 Lijnen die in werkelijkheid evenwijdig zijn, zijn dat op de foto vaak niet. En gelijke afstanden zijn op 
de foto meestal niet gelijk.

kun je goed zien in figuur 1. In het echt zijn de af-
stand tussen de eerste en de tweede paal en de af-
stand tussen de tweede en de derde paal even groot. 
In de foto is dat duidelijk niet het geval.



Om twee palen te tekenen die even hoog zijn, ge-
bruik je dat een lijn die door de toppen gaat even-
wijdig moet lopen aan de grond. En als een lijn 
evenwijdig aan de grond loopt, ligt het verdwijn-
punt van die lijn op de horizon (zie ook de vorige 
aflevering). Je kunt dat bijvoorbeeld zien in figuur 
1: de lijn door de bovenkanten van de palen snijdt 
de lijn door de onderkanten van de palen precies 
op de horizon (en die lijn snijdt daar ook de trein-
rails, want die lopen natuurlijk ook evenwijdig).

Opdracht 4. In figuur 4 is een weg getekend met 
een zebrapad. 
a.  Hoe kun je controleren dat de zijden van het 

zebrapad evenwijdig aan elkaar lopen?
b.  Verdeel het zebrapad in acht gelijke stroken, 

dus vier witte en vier zwarte. 

Figuur 4

Je ziet: in sommige gevallen lukt het wel om het 
midden te vinden. En doormidden delen is dan nog 
wel te overzien, maar in drie gelijke stukken delen 
wordt al een stuk lastiger. Gelukkig is daar wel iets 
op te verzinnen. Daarbij maken we gebruik van ge-
lijkvormige driehoeken.

Stel dat we de ribbe PQ van de balk in figuur 5 
in drie gelijke stukken willen verdelen. Dat kan niet 
zomaar door in het plaatje ribbe PQ te meten en 
dan de lengte door 3 te delen, zoals we net al zagen. 
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Opdracht 1. In de balk in figuur 2 kun je het 
midden van een ribbe dus ook niet bepalen door 
het lijnstuk te meten en het dan zomaar door-
midden te delen. Kun je toch een manier beden-
ken om een ribbe van de balk in het plaatje zo 
op te delen dat je zeker weet dat het lijnstuk in 
het echt precies middendoor gedeeld is?

Als dat niet meteen lukt: kun je misschien 
wel een manier bedenken om het middelpunt 
van een zijvlak te vinden?

Figuur 2

Opdracht 2. Zie figuur 3. Naast een weg staat 
een lantaarnpaal (de dikke streep). De punten P 
en Q zijn punten op de grond naast de weg waar 
ook zo’n lantaarnpaal staat. Teken die twee lan-
taarnpalen; zorg ervoor dat ze even hoog zijn als 
de paal die al getekend is. Welke perspectiefregel 
gebruik je?

Figuur 3

Opdracht 3. Teken een weg met lantaarnpalen 
ernaast in perspectief op de volgende manier. 
We willen dat de palen even hoog zijn en steeds 
even ver van elkaar af staan. Teken eerst de ver-
ste paal en de paal die het dichtste bij staat. Ver-
deel de afstand daartussen steeds in tweeën tot 
je zoveel palen hebt als je maar wilt. (Denk bij 
het plaatsen van de palen op gelijke afstanden 
aan de eerste opdracht.)

horizon

horizon

P

Q

horizon

horizon

P

Q

Figuur 5

5



6

PYTHAGORAS FEBRUARI 2013

Maar hoe wel? Het is handig om eerst te bedenken 
in welke lijnen in perspectief verhoudingen wel be-
waard blijven.

Als je naar de foto in figuur 6 kijkt, dan lijken de 
verhoudingen tussen de bovenkanten van de kan-
telen helemaal niet veranderd te zijn. In het echt 
zijn ze allemaal even breed, en op de foto ook. Hoe 
komt dat? De bovenkanten van de kantelen liggen 
in een vlak dat evenwijdig loopt aan het tafereel. 
Het tafereel is immers de denkbeeldige glasplaat 
waar je doorheen kijkt (zie de vorige aflevering). In 
lijnen die evenwijdig lopen aan het tafereel blijven 
verhoudingen wel bewaard, dus als een verhouding 

in zo’n lijn in het echt bijvoorbeeld 1 : 2 is, dan is 
dat in de perspectieftekening nog steeds zo.

Dat gaan we gebruiken voor onze balk. Helaas 
loopt ribbe PQ niet evenwijdig aan het tafereel, 
dus in ribbe PQ zullen verhoudingen niet bewaard 
zijn. Daarom tekenen we vanuit punt P een hulp-
lijn waarop verhoudingen wel bewaard worden, bij-
voorbeeld een horizontale lijn op de grond evenwij-
dig aan het tafereel (lijnstuk PR in figuur 7).  
We willen lijnstuk PQ in drie gelijke delen verdelen; 
het is dus handig om voor onze hulplijn een lengte 
te kiezen die je makkelijk door 3 kunt delen, dus  
3 cm of misschien liever 6 cm, omdat het anders 
zo’n gepriegel wordt.

Vervolgens trekken we de lijn RQ, en die te-
kenen we door tot aan de horizon (zie figuur 8). 
Want: omdat RQ in het grondvlak ligt, ligt het ver-
dwijnpunt V van RQ op de horizon. Punt V is dus 
ook het verdwijnpunt van alle lijnen die evenwijdig 
lopen aan RQ. En van dat laatste feit kunnen we nu 
mooi gebruik gaan maken. 

horizon

RP

Q

horizon V

RSP

T
Q

RSP

Q

T

Figuur 6

Figuur 7

Figuur 8

Figuur 9



We gaan lijnstuk PR in drieën delen, om te be-
ginnen door S op een derde van PR te tekenen aan 
de kant van R. Omdat ons lijntje 6 cm is, is dat 
makkelijk: je tekent S gewoon 2 cm van R af. Ver-
volgens tekenen we de lijn SV. En nu zijn we waar 
we zijn willen: het punt T waar SV de ribbe PQ 
snijdt, ligt precies op een derde van PQ. 
Waarom is dat zo? In het echt is er sprake van twee 
gelijkvormige driehoeken. Als je recht van boven 
op de situatie zou neerkijken, zou je zien wat er in 
figuur 9 is getekend. Lijn ST loopt natuurlijk even-
wijdig aan RQ, want ST en RQ hebben hetzelfde 
verdwijnpunt op de horizon. Dat betekent dat drie-
hoek PST gelijkvormig is met driehoek PRQ, en 
omdat PS = 2

3 PR volgt ook dat PT = 2
3 PQ.

We zijn nog niet helemaal klaar: we zoeken nog 
het tweede punt op een derde van PQ, maar dan 
aan de kant van P. Dat kan nu op twee manieren: 
oftewel je verdeelt PT in tweeën op de manier die 
we hierboven al bedacht hadden, oftewel je maakt 
een nieuw punt U op PR op 2 cm van P af, tekent 
de lijn UV en snijdt die met PQ.

Opdracht 5. Verdeel in het perspectiefplaatje 
van figuur 10 lijnstuk PQ in vijf gelijke delen. 
PQ ligt in werkelijkheid in het grondvlak.

   Figuur 10

Niet alleen in lijnen die evenwijdig lopen aan het 
tafereel en aan het grondvlak blijven verhoudingen 
bewaard, ook in andere lijnen evenwijdig aan het 
tafereel is dat zo. Een voorbeeld van zo’n lijn is de 
verticale ribbe die vanuit P recht omhoog loopt in 
de balk van figuur 5, 7 en 8 (of een willekeurige an-
dere verticale lijn).

7
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Opdracht 6. Zie figuur 11. Verdeel van deze ku-
bus in perspectief alle zijvlakken in negen gelij-
ke vierkantjes.

Figuur 11

Dit principe kunnen we ook gebruiken als we lijn-
stukken willen verlengen, alleen gaat het dan pre-
cies andersom. Stel dat we de balk in figuur 12 drie 
keer zo breed willen maken. We willen dus lijnstuk 
PQ' drie keer zo lang maken.

De procedure verloopt hetzelfde: we trekken een 
lijnstuk waarin verhoudingen wel bewaard worden, 
bijvoorbeeld lijnstuk PS' horizontaal vanuit punt P. 
Omdat we PQ' drie keer zo lang willen maken, ma-
ken we PS' ook drie keer zo lang, lijnstuk PR'. Ver-
volgens tekenen we lijn S'Q' met verdwijnpunt W 
op de horizon. Als we nu R'W tekenen en PQ'  
verlengen tot ze snijden in punt X, hebben we PQ' 
drie keer zo lang gemaakt. Immers: vanwege de ge-
lijkvormigheid van de driehoeken PR'X en PS'Q' is 
de verhouding tussen PQ' en PX gelijk aan die tus-
sen PR' en PS', en deze is 3 : 1. Maak de verlengde 
balk zelf af.

horizon

P

Q

horizon W

R’ S’

Q’

P

X

horizon

Figuur 12
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Opdracht 7. In figuur 13 zijn het voor- en het 
rechterzijaanzicht van een huisje getekend, met 
een raam, een deur en een vlaggenstok. Uit de 
aanzichten kun je afleiden dat het dak van het 
huisje een piramide is. In de perspectieftekening 
(figuur 14) is een begin gemaakt met het grond-
vlak van het huisje. Een verticale ribbe is ook al 
getekend, zodat de hoogte tot waar het dak be-
gint bekend is. Teken het hele huisje af in per-
spectief.

Tips: 
1.  Bedenk welke verhoudingen je wil overzet-

ten en teken handige hulplijnen en verdwijn-
punten.

2.  Voor de top van het dak moet je de juiste 
hoogte weten te vinden. Dat kan bijvoorbeeld 
door die hoogte eerst op de al getekende ver-
ticale ribbe af te passen en een handig ver-
dwijnpunt te zoeken. (Denk even terug aan de 
lantaarnpalen in het begin van dit artikel.)

3.  Voor de hoogte van de vlaggenstok kun je 
hetzelfde doen als voor de top van het dak, 
maar die kan ook nog op een andere manier 
gevonden worden. Hoe? ■

voor zij

horizon

voor
zij

Figuur 13

Figuur 14
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■ door Marc Seijlhouwer
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■ door Marc Seijlhouwer

Snelboarden
Chinese wiskundigen hebben een nieuwe manier 
gevonden om mensen aan boord te laten gaan van 
een vliegtuig. De methode is veel sneller dan de be-
staande manieren. 

Op dit moment wordt er op twee manieren ge-
board. In Nederland gaan de passagiers in een wil-
lekeurige volgorde het vliegtuig in. Dit is eerlijk, 
maar het levert veel vertraging op omdat mensen 
die voorin het vliegtuig zitten de weg versperren 
voor anderen. 

Als je mensen laat boarden aan de hand van 
hun stoelnummer, zoals op dit moment in Chi-
na gebeurt, los je dit probleem op. Toch is er ook 
met deze methode nog veel vertraging, onder meer 
doordat mensen lang stilstaan voor het opbergen 
van hun handbagage. Dit soort vertragingen is een 
bron van veel frustratie, terwijl het volgens de on-

derzoekers veel makkelijker kan. Als je een bepaal-
de hoeveelheid persoonlijke informatie over een 
reiziger hebt, kan je de boardingvolgorde zo inde-
len dat alles drie keer zo snel gaat. 

Bij persoonlijke gegevens onderscheidden de 
onderzoekers verschillende grootheden, zoals snel-
heid en afstand. De snelheid moet maximaal zijn, 
de afstand tussen twee passagiers klein, zónder dat 
het onveilig wordt. De grootheden werden door 
observaties vastgesteld en vervolgens berekende 
een computer hoeveel sneller het boarden had kun-
nen gebeuren. Dit leverde een flinke tijdswinst op. 
In de luchtvaart, waar op dit moment veel con-
currentie is, kan een paar minuten tijdswinst ook 
geldwinst betekenen. Daar zijn de maatschappijen 
meestal wel in geïnteresseerd. Tot nu toe heeft ech-
ter nog geen maatschappij belangstelling getoond. 

Bloemkoolfractals
Spaanse wetenschappers hebben een model gevon-
den waarmee de vorm van een bloemkool wiskun-
dig kan worden beschreven. Dat is bijzonder, want 
een bloemkool heeft bij benadering een fractalach-
tige structuur, wat betekent dat een roosje van een 
bloemkool eigenlijk weer lijkt op een bloemkool. En 
zo’n bloemkoolfractal wiskundig beschrijven, dat is 
tot nu toe nog nooit gebeurd.

Maar nu hebben wetenschappers van Universi-
dad Carlos III de Madrid een model gemaakt dat 
de bloemkool beschrijft. Niet alleen dat, ze heb-
ben hun model ook nog in het lab vergeleken met 
kunstmatige bloemkolen, en deze kwamen heel 
goed overeen. Om de fractals zo te kunnen maken, 
gebruikten de onderzoekers een model dat ze nog 
hadden liggen van eerder onderzoek. Dit model gaf 
echter veel te ‘nette’ fractals. Pas toen er ‘ruis’, een 
verstoring van het nette model, werd toegevoegd, 
kwamen de theoretische fractals overeen met die uit 
het lab.

Fractals zoals bloemkolen komen in de natuur 
verrassend vaak voor; kustlijnen en landsgrenzen 
hebben vaak dezelfde grillige contouren als een 
bloemkool en het menselijk bloedvatenstelsel is 
met alle haarvaten ook een soort fractal.

Omdat deze fractals in alle vormen van (bèta-)
wetenschap voorkomen, kan de ontdekking van een 
formule voor de vertakkingen op heel veel verschil-
lende gebieden worden toegepast. Van scheikunde 
tot biologie en van natuurkunde tot aardweten-
schappen, als er ingewikkelde, zichzelf herhalen-
de structuren moeten worden gemodelleerd kan 
dit nieuwe model bruikbaar zijn. Of en hoe dat ge-
beurt, zal in de toekomst nog moeten blijken.

Afbeelding: pixabay.com/pt/users/thraniwen
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Een van de minst nadrukkelijk wiskundige hande-
lingen is misschien wel het groeperen van objec-
ten: wat hoort er wel bij en wat niet? Dit sorteren, 
classificeren en ordenen blijkt een centrale rol te 
vervullen in wiskunde. Alles waarvan we vinden 
dat het bij elkaar hoort, kunnen we onderbrengen 
in een verzameling. Juist omdat het zo’n funda-
menteel begrip is, op de rand van de wiskunde en 
het gewone denken, is het geven van een formele 
definitie moeilijk. We doen het daarom met een 
omschrijving: een verzameling is een geheel van 
objecten waarvan we vinden dat ze bij elkaar horen. 
De objecten noemen we elementen. Zo’n verzame-
ling kan je een naam geven en je kunt eigenschap-
pen van zo’n verzameling bestuderen. 

Verzamelingen worden genoteerd tussen accola-
des. Bijvoorbeeld A = {1, 2, 3}, B = {kruis, munt},  
C = {alle even getallen groter dan 0}. Verzameling A 
heeft drie elementen: 1, 2, en 3. Verzameling B heeft 
twee elementen, kruis en munt, en de laatste verza-
meling heeft oneindig veel elementen. 

Het gaat er alleen maar om wát we bij elkaar 
vinden horen; er is geen verschil tussen de verza-

Het Venndiagram is ontwikkeld om het rekenen met verzamelingen grafisch weer te 
geven. In dit artikel gaan we niet zozeer in op dit rekenen met verzamelingen, maar op 
de vormen die een Venndiagram kan aannemen. Nog maar zeer recent, in juli 2012, is 
er een nieuw symmetrisch Venndiagram ontdekt. 
■ door Derk Pik

vENNDIAgRAmmEN 
mET symmETRIE

melingen {1, 2, 3} en {2, 1, 3}. We zien de elementen 
binnen een verzameling dus als ongeordend. 

De Engelse logicus en wiskundige John Venn 
(1834-1923) kwam op het idee om verzamelin-
gen schematisch weer te geven in het platte vlak. 
Hij groepeerde de elementen door er een gesloten 
kromme omheen te tekenen. Alles wat binnen deze 
kromme ligt, hoort bij de verzameling, en wat er 
buiten ligt, niet. In figuur 1 zie je een voorbeeld. Als 
je dit doet met meerdere verzamelingen, kan je dui-
delijk maken welke elementen bij welke verzame-
ling horen, zie figuur 2 voor een voorbeeld.

VENNDIAgRAmmEN Bij één verzameling hoort 
een figuur met één gesloten kromme die het platte 
vlak in twee gebieden verdeelt: het gebied binnen 
de kromme en het gebied daarbuiten. Bij twee  
verzamelingen, A en B, zijn er 22 = 4 gebieden: een 
object kan deel uitmaken van beide verzamelingen 
A en B, van een van die twee verzamelingen, of van 
geen van deze verzamelingen. 

In het algemeen telt een diagram voor n verza-
melingen 2n gebieden (het buitengebied telt ook 

2

7
3

1
5

3

9

A

2
3

4

1

5

A

B

Figuur 1 De getallen 1, 3, 5, 9 behoren tot de ver-
zameling A en de getallen 2, 3 en 7 niet.

Figuur 2 Verzameling A bevat de getallen 2, 3, 4 en 
5; verzameling B de getallen 1 en 3. De getallen 2, 
4 en 5 zitten niet in B, maar wel in A. Het getal 1 zit 
niet in A, maar wel in B. Het getal 3 zit zowel in A 
als B.



De formule van Euler geeft de relatie tussen het aantal punten P, het aantal verbindingslijnen L 
en het aantal gebieden G voor een samenhangende planaire graaf in het platte vlak: G – L + P = 2. 
In ons voorbeeld is G = 7, L = 15 en P = 10. Dit is in overeenstemming met de formule van Euler: 
G – L + P = 7 – 15 + 10 = 2. In Pythagoras 42-2 (december 2002) is een uitgebreid artikel van Jan 
Aarts te vinden over deze formule (tevens opgenomen in De Pythagoras Code, het boek dat ver-
scheen bij het vijftigjarig jubileum van het tijdschrift). Ook de wiskundemeisjes besteden er, op een 
heel andere manier, aandacht aan in hun boek Ik was altijd heel slecht in wiskunde. 

Controleer in deze drie 
grafen dat de formule 
van Euler steeds geldt. 
Het aantal gebieden G 
in de eerste figuur is 5, 
in de tweede figuur 10 
en in de derde figuur 12. Tel zelf het aantal lijnstukken L en punten P per figuur. 
Steeds moet gelden dat G – L + P = 2.
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mee). Voor een object zijn er voor elk van de n ver-
zamelingen immers twee mogelijkheden: het maakt 
er wel deel van uit, of niet. De diagrammen zullen 
gauw erg ingewikkeld worden: het is zelfs niet van-
zelfsprekend dat we ze allemaal kunnen tekenen. 

Definitie: een n-Venndiagram is een diagram be-
staande uit n gesloten krommen, waarin elk van de 
2n gebieden precies één keer voorkomt. 

We zullen per gebied met letters aangeven tot welke 
verzamelingen zo’n gebied behoort. Zo stelt ABC 
een gebied voor met elementen alleen uit A, B en C. 
Dit gebied wordt dus precies ingesloten door drie 
krommen behorende bij de verzamelingen A, B 
en C. Vervolgens is het handig om te spreken van 
de rang van een gebied: dit is het aantal krommen 
dat om het gebied heenloopt. De rang van het 
gebied ABC is 3. 

Het ligt voor de hand om het Venndiagram te 
tekenen met cirkels. Voor diagrammen met twee 
of drie verzamelingen gaat dit prima, zoals je in fi-
guur 3 ziet.

Teken je een diagram met vier cirkels, dan krijg 
je ten hoogste 14 van de 16 mogelijke gebieden  
(zie figuur 4). Dit is op het eerste gezicht misschien 
vreemd, maar we kunnen dit begrijpen met behulp 
van de formule van Euler (zie het kader hierboven 
en het kader op de volgende pagina). 

Als we het Venndiagram niet met cirkels, maar 
met andere krommen tekenen, is het wél mogelijk 

A AB B

A AB B
ABC

AC BC

C

Figuur 3 Twee cirkels verdelen het platte vlak in 
vier delen: het buitengebied en drie binnengebie-
den A, AB en B. De letter A staat voor het gebied 
dat alleen door de kromme van A wordt omcirkeld; 
het gebied met de letters AB wordt door de twee 
krommen behorende bij A en B omcirkeld. In de 
rechterfiguur verdelen drie cirkels het vlak in acht 
delen. De rang van het gebied waar AB in staat is 
2; de rang van het gebied met ABC is 3. 

DE foRmULE VAN EULER
Teken een aantal punten in het platte vlak en verbind deze met lijn-
stukken zodat alle punten aan elkaar vastzitten. De lijnstukken mogen 
elkaar niet snijden. De figuur die is ontstaan heet een samenhangende 
planaire graaf. Hiernaast zie je een voorbeeld met 10 punten en 15 ver-
bindingslijnen; in dit geval wordt het platte vlak in 7 gebieden verdeeld 
(6 binnengebieden en 1 buitengebied). 
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om alle verschillende deelverzamelingen te krijgen. 
Venn bedacht twee manieren om een diagram te 
maken voor vier verzamelingen (zie figuur 5). Bei-
de diagrammen zijn interessant. Het bovenste dia-
gram, opgebouwd uit vier ellipsen, vanwege zijn 
symmetrie, en het onderste omdat je het kan ge-
neraliseren voor een groter aantal verzamelingen. 
In figuur 6 zie je hoe je op soortgelijke wijze een 
5-Venndiagram moet maken. Je kan zelf bedenken 
hoe je daaruit een 6-Venndiagram construeert. 

RotAtIESymmEtRIE Het bovenste diagram in  
figuur 5 is spiegelsymmetrisch. Het is een mooi 
streven om Venndiagrammen ‘zo symmetrisch 
mogelijk’ te maken, waarbij de krommen voor elke 
verzameling congruent zijn. Daarom zijn we geïn-
teresseerd in rotatiesymmetrie. 

Definitie: een rotatiesymmetrisch n-Venndiagram 
is een n-Venndiagram waarvoor 360°/n de kleinste 
positieve hoek is waarover je het kan roteren zon-
der dat het verandert. 

Voor vier verzamelingen bestaat zo’n rotatiesym-
metrisch Venndiagram niet, zoals we later zullen 
zien. Des te opmerkelijker is het dat een rotatie-
symmetrisch Venndiagram voor n = 5 wél bestaat. 
Het is in 1975 gevonden door Branko Grünbaum 
(zie figuur 7). Het is opgebouwd uit vijf congruente 

EULER VooR VIER cIRKELS 
We gaan de formule van Euler gebruiken om het 
maximale aantal gebieden te bepalen dat met 
vier cirkels te maken is. Elk tweetal cirkels moet 
twee snijpunten hebben: als een paar één of nul 
snijpunten zou hebben, dan had dit paar een 
lege doorsnede. Er zijn zes paren cirkels, dus in 
totaal zijn er 12 snijpunten: P = 12. 

Beschouw nu één cirkel apart. Deze cirkel 
wordt door drie andere cirkels in totaal gesne-
den in zes snijpunten. De cirkel wordt door deze 
snijpunten opgedeeld in zes lijnstukken. In het 
diagram met vier cirkels zijn er dus in totaal 
L = 4 × 6 = 24 lijnstukken. 

De formule van Euler geeft voor het aantal 
gebieden G, het aantal lijnstukken L en het 
aantal snijpunten P dus G = 2 + L – P = 14. Dit 
is te weinig voor vier verzamelingen: we moeten 
16 gebieden kwijt!

Figuur 5 Twee oplossingen van Venn om diagram-
men te tekenen voor vier verzamelingen.

Figuur 6 Een oplossing voor een diagram met vijf 
verzamelingen.

A AB B

ABC

AD BC

CD

ABD
ABCD

ACD BCD

CD

Figuur 4 De vier cirkels stellen de verzamelingen A, 
B, C en D voor. We tellen in totaal 14 gebieden; we 
missen in deze figuur de gebieden AC en BD. 



Oplossingen op pagina 33.
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ellipsen. Als twee ellipsen elkaar snijden, heb je 
ofwel twee ofwel vier snijpunten. In figuur 7 wordt 
elke ellips door twee ellipsen in twee punten gesne-
den, en door twee ellipsen in vier punten. Het is 
bijzonder dat dit nog steeds met ellipsen kan; voor 
een groter aantal verzamelingen mogen we ook dit 
niet langer verwachten (zie het kader hierboven). 

pRIEmEIgENScHAp Stel we hebben een rota-
tiesymmetrisch n-Venndiagram. In dit diagram is 
er één gebied van rang 0 en één gebied van rang n. 
Wegens rotatiesymmetrie ligt het ene gebied in het 
midden en het andere gebied er zo ver mogelijk aan 
de buitenkant symmetrisch omheen. Er zijn n gebie-
den van rang 1, die wegens rotatiesymmetrie sym-
metrisch rond het middelpunt liggen. Dit geldt ook 
voor de n

k
⎛
⎝

⎞
⎠ gebieden van rang k, met 1 ≤ k ≤ n – 1. 

Voor elke k in dit interval moet n
k

⎛
⎝

⎞
⎠ dus deelbaar 

zijn door n. Hieruit volgt dat n een priemgetal moet 
zijn (zie het kader op pagina 14). 

Dit criterium is ontdekt door David Henderson 

Een n-Venndiagram bestaat uit n krommen. Stel 
dat op elke kromme hetzelfde aantal (k) snijpun-
ten ligt. In totaal zijn er dan S = nk/2 snijpunten 
in het Venndiagram. Per kromme delen deze k 
snijpunten de kromme in k lijnstukken. In totaal 
zijn dit L = nk lijnstukken. 

Een n-Venndiagramm deelt het platte vlak in 
V = 2n gebieden. De formule van Euler geeft de 
relatie 2 = G – L + S = 2n – nk/2. Dit geeft de vol-
gende betrekking tussen het aantal snijpunten k 
per kromme en n: 

 
k = 2n+1 − 4

n
.  

Het is leuk om de getallenparen n en k in een 
tabel te zien: 

We zien dat er voor een enkelvoudig 3-Venndia-
gram vier snijpunten per kromme nodig zijn. We 
zagen al dat het 3-Venndiagram te maken is met 
drie cirkels: elke cirkel wordt door twee andere 
gesneden in precies 4 punten. Het 4-Venndiagram 
kunnen we niet maken, want in de tabel zien we 
dat we 7 snijpunten per cirkel nodig hebben. Eén 
cirkel wordt door de drie overige cirkels in hoog-
stens zes punten gesneden. 

Als we het 4-Venndiagram maken met ellipsen 
is er meer mogelijk. Twee ellipsen snijden elkaar 
in hoogstens vier punten. Bovenstaand criterium 
spreekt het bestaan van een 4-Venndiagram met 
ellipsen die elkaar in precies zeven punten snijden 
niet tegen. De redactie van Pythagoras weet niet 
of dit Venndiagram bestaat. 

Het 5-Venndiagram kan ook met ellipsen ge-
maakt worden: elke ellips moet dan door vier an-
dere ellipsen worden gesneden in twaalf punten. 
Dit kan: zie de constructie van Grünbaum. 

Een 6-Venndiagram met op elke kromme 
evenveel snijpunten bestaat niet, dus zeker niet 
met ellipsen, en een 7-Venndiagram kunnen we 
ook niet met ellipsen maken: per ellips zijn er 
slechts 24 snijpunten te maken met de andere el-
lipsen. Er zijn er precies 36 nodig. 

Voor n-Venndiagrammen met hogere n zijn 
steeds gecompliceerdere krommen nodig. 

    n     k       n     k

     2     2       8    631/2

     3     4       9   1331/3

     4     7     10   2042/5

     5    12     11   372

     6  202/3      12   6821/3

     7    36     13  1260

Figuur 7 Het rotatiesymmetrische Venndiagram van 
Branko Grünbaum voor vijf verzamelingen. Elke el-
lips wordt gesneden door twee ellipsen in twee 
punten en door twee ellipsen in vier punten. 

VENNDIAgRAmmEN mEt op ELKE KRommE EVENVEEL SNIJpUNtEN
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in 1963. Het vertelt ons dus dat als een Venndia-
gram rotatiesymmetrisch is, het aantal verzamelin-
gen een priemgetal is. Het criterium vertelt ons niet 
of het p-Venndiagram daadwerkelijk bestaat voor 
elk priemgetal p. 

Het heeft nog veertig jaar geduurd, tot 2003, 
voor men wist dat voor elk priemgetal p er ook echt 
een rotatiesymmetrisch Venndiagram bestaat met p 
verzamelingen. Om deze Venndiagrammen te con-
strueren, moet men gecompliceerde krommen ge-
bruiken om voldoende snijpunten te krijgen. Deze 
Venndiagrammen hadden overigens allerlei snij-

punten waarin meerdere lijnen samen kwamen. 
Nog moeilijker te vinden – maar veel mooi-

er – zijn Venndiagrammen waarin elk snijpunt 
door twee krommen wordt gevormd. Een dergelijk 
Venndiagram heet enkelvoudig. Een voorbeeld is 
het 5-Venndiagram van Grünbaum in figuur 7. In 
1992 vonden Grünbaum en Anthony Edward onaf-
hankelijk van elkaar een enkelvoudig symmetrisch 
Venndiagram voor 7 verzamelingen (zie figuur 8). 
We zien dat de figuur is opgebouwd uit zeven iden-
tieke krommen. Zo’n kromme is wel veel gecompli-
ceerder dan een ellips.

De rij 

n
1

⎛
⎝

⎞
⎠

, n
2

⎛
⎝

⎞
⎠

, n
3

⎛
⎝

⎞
⎠

, …, n
n −3

⎛
⎝

⎞
⎠

, n
n − 2

⎛
⎝

⎞
⎠

, n
n −1

⎛
⎝

⎞
⎠

bevat alleen maar veelvouden van n precies in het 
geval dat n priem is. We kunnen dit zien in de 
driehoek van Pascal: 

Bijvoorbeeld: de rij die begint met 1, 7, 21, ... heeft 
alleen maar veelvouden van 7 tussen de twee enen 
staan, en de rij die begint met 1, 8, 28, ... bevat het 
getal 28, dat niet door 8 deelbaar is. 

Het bewijs gaat als volgt. Stel dat n
k

⎛
⎝

⎞
⎠

a
bn= ·deelbaar 

is door n voor alle k = 1, 2, 3, ..., n – 1. We bewij-
zen dat n dan priem is. Als n niet priem is, is n 
deelbaar door een zekere p > 1. We schrijven de 
binomiaalcoëfficiënt uit: 

          

n
p

⎛
⎝

⎞
⎠= n · (n −1)(n − 2) (n − p +1)

p!
.

…

De getallen n – 1, n – 2, ..., n – (p – 1) zijn niet 
deelbaar door p. Dus 

          
(n −1)(n − 2) (n − p +1)

p
…

is een echte breuk en daarmee 

          
q = (n −1)(n − 2) (n − p +1)

p!
…

ook. Hieruit volgt dat n
p

⎛
⎝

⎞
⎠  = q . n niet deelbaar 

is door n. Dit is echter in tegenspraak met ons uit-
gangspunt! Het getal n moet wel priem zijn. 

Stel omgekeerd dat n een priemgetal is. Schrijf 
n
k

⎛
⎝

⎞
⎠

a
bn= ·  met a = (n – 1)(n – 2)...(n – k + 1) en 

b = k!. Omdat n priem is en k < n, bestaat b = k! 
uit priemfactoren die allemaal kleiner zijn dan 
n. Dus: b is niet deelbaar door het priemgetal n. 
Omdat n

k
⎛
⎝

⎞
⎠

a
bn= ·. b = n . a en b niet deelbaar is door het 

priemgetal n, is n
k

⎛
⎝

⎞
⎠

a
bn= · deelbaar door n.

1 8 2856705628 8 1
1 7 21353521 7 1
1 6 152015 6 1
1 5 1010 5 1
1 4 6 4 1
1 3 3 1
1 2 1
1 1
1

DE DRIEHoEK VAN pAScAL EN pRIEmgEtALLEN 
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Het eerste enkelvoudige, rotatiesymmetrische 
11-Venndiagram is afgelopen zomer gevonden 
door Khalegh Mamakani en Frank Ruskey. Dit 
fraaie diagram is afgebeeld op het omslag. In de 
figuur is de rand van één van de elf verzamelingen 
met een witte lijn gemarkeerd. Het diagram heeft 
211 – 1 = 2047 binnengebieden. Figuur 9 toont een 
detail van het 11-Venndiagram.

cREAtIEVE opLoSSINgEN gEzocHt Het 
is erg moeilijk enkelvoudige rotatiesymmetrische 
Venndiagrammen te tekenen. In dit artikel hebben 
we ze laten zien voor de getallen 3, 5, 7 en 11. Het 
volgende diagram heeft 213 – 1 = 8191 binnenge-
bieden. Als ze allemaal 1 cm2 groot zijn, krijg je een 
figuur van bijna een vierkante meter. Als men het 
ooit vindt, zal het moeilijk zijn om het af te beelden.

Over Venndiagrammen van weinig verzamelin-
gen zijn nog heel wat vragen te stellen, die we aan 
de lezers willen voorleggen. Creatieve oplossingen 
zullen we publiceren. 
1.  Bedenk een variant van een zo symmetrisch 

mogelijk 4-Venndiagram. (Venn gaf er zelf al 
een, zie figuur 5.) Het hoeft niet enkelvoudig te 
zijn en (natuurlijk) niet rotatiesymmetrisch. Kan 
het met vier krommen die congruent zijn? Kan 
het met vier verschillende krommen die wel stuk 
voor stuk zeven snijpunten hebben? 

2.  Bedenk een zo symmetrisch mogelijk 6-Venn-
diagram. Het hoeft niet enkelvoudig te zijn en 
(natuurlijk) niet rotatiesymmetrisch.

3.   Zijn er andere 5-Venndiagrammen met sym-
metrische eigenschappen? 

4.  Bedenk een Venndiagram opgebouwd door een 
zo eenvoudig mogelijke veelhoek. 

5.  Bedenk een symmetrisch Venndiagram opge-
bouwd uit alleen maar horizontale en verticale 
lijnstukken.

BRoNNEN
•  ‘The search for simple symmetric Venn diagrams’, 

Notices Amer. Math. Soc., 2006;
•  Alex van den Brandhof , ‘Symmetrisch Venndia-

gram voor 11 verzamelingen ontdekt’, Kennislink, 
augustus 2012; 

•  de website van Frank Ruskey en Mark Weston 
over Venndiagrammen:  
sue.csc.uvic.ca/~cos/venn.

Figuur 8 Een enkelvoudig rotatiesymmetrisch 
Venndiagram voor zeven verzamelingen. Een van 
de zeven krommen is rood gekleurd. De kromme 
heeft een grillig verloop (illustratie: Frank Ruskey en 
Mark Weston). 

Figuur 9 Een detail van de figuur op het omslag: het enkelvoudig rotatiesymmetrische Venndiagram voor elf 
verzamelingen van Khalegh Mamakani en Frank Ruskey (illustratie: Frank Ruskey en Mark Weston).  

DE DRIEHoEK VAN pAScAL EN pRIEmgEtALLEN 
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Een eeuw na de gewaagde expedities van Amund-
sen en Scott naar het diepste zuiden, staat de 
prijsvraag van Pythagoras in het teken van een 
dergelijke tocht. Je kunt de prijsvraag terugvin-
den op onze website: www.pythagoras.nu. In het 
januarinummer lieten we zien dat de leider pas in 
actie hoeft te komen tegen het einde van de reis. Op 
dat moment hebben de dragers inmiddels hun werk 
al grotendeels afgerond en liggen er overal twee 
voedselpakketten. De leider wandelt met z’n vaan-
del richting Zuidpool, terwijl hij na elke dagreis een 
maaltijd opsoupeert, zowel heen als terug. 

Hoe noteer je de reisplanning van de leider en 
de dragers op een overzichtelijke manier? In dit 
artikel doen we een voorstel. De notatie die we 
introduceren is zeker niet uniek: misschien heb jij 
wel iets beters bedacht!

DE BoEKHoUDINg VAN DE LEIDER We 
gaan uit van het probleem van één leider en drie 
dragers. De leider noteren we met L en de dragers 
met D. We introduceren de volgende notatie:

Bovenstaande tabel stelt de situatie voor op het 
ogenblik dat de eerste reisdag begint. In de eerste 
rij staat R1 voor Reisdag 1; B voor het Basiskamp; 
D1 tot en met D4 zijn de Depots op afstanden 1 tot 
en met 4 dagreizen. Met L geven we de positie van 
de leider aan, terwijl D de positie van de dragers 
aangeeft. Ten slotte geeft M de positie van de maal-
tijden aan. In dit voorbeeld gaan we uit van een ex-
peditie van 4 dagreizen: van het basiskamp tot D4. 
We stellen het aantal maaltijden op 60 om de leider 
en de dragers te voeden. Voor de prijsvraag mag je 
natuurlijk met elk aantal maaltijden beginnen.

  R1   B   D1   D2   D3   D4
  L   1   0   0   0   0
  D   3   0   0   0   0
  M   60   0   0   0   0

  E1   B   D1   D2   D3   D4
  L   1   0   0   0   0
  D   0   3   0   0   0
  M   51   9   0   0   0

  R2   B   D1   D2   D3   D4
  L   1   0   0   0   0
  D   0   3   0   0   0
  M   50   6   0   0   0

  E2   B   D1   D2   D3   D4
  L   1   0   0   0   0
  D   2   0   1   0   0
  M   50   3   3   0   0

  R3   B   D1   D2   D3   D4
  L   1   0   0   0   0
  D   2   0   1   0   0
  M   47   3   2   0   0

In november presenteerden we onze prijsvraag Expeditie Zuidpool, waarbij het erom 
draait om zo efficiënt mogelijk met een aantal dragers de zuidpool te bereiken. Een be-
langrijk punt waar iedereen vroeg of laat tegen aanloopt, is de notatie van een poolreis. 
In dit artikel gaan we daar wat dieper op in.
■ door Matthijs Coster

ZUIDPOOlPRIjsvRAAg
De drie dragers gaan op pad met drie maaltijden:

    

Ook de maaltijden zijn verplaatst. De notatie E1 
wordt gebruikt om het einde van Reisdag 1 aan te 
geven. Aan het einde van de dag wordt er gegeten 
en geslapen. We zijn nu op de ochtend van de twee-
de reisdag (R2) beland. Het resultaat is als volgt:

Op de tweede reisdag laten we twee dragers terug-
keren naar het basiskamp, terwijl één drager een 
dagreis vooruit gaat. We krijgen:

Vervolgens wordt er weer gegeten en geslapen. Het 
begin van de de derde reisdag ziet er als volgt uit.

De dragers reizen allen naar Depot 1:

upDate
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Eten...

Twee dragers reizen naar Depot 2, de laatste reist 
terug:

Eten...

Zo kun je doorgaan. Het is niet zo dat dit het begin 
is van een optimale strategie. Het kan vast beter!

EEN HANDIgE tIp Tot slot geven we nog een 
tip die het denken over het probleem gemakkelijker 
maakt: werk van achteren naar voren. Begin met de 
situatie dat het doel twee dagreizen afligt van het 
basiskamp. Hoeveel maaltijden zijn er nodig in het 
basiskamp? Schuif vervolgens alles op: het basis-
kamp wordt Depot 1, Depot 1 wordt Depot 2 en de 
leider probeert 3 dagreizen te overbruggen.

Je inzending moet binnen zijn voor 15 april. 
Stuur je oplossing naar prijsvraag@pythagoras.nu. 
In het juninummer zullen we jullie oplossingen 
bespreken, de winnaars bekendmaken, en ook een 
aantal merkwaardige eigenschappen van dit soort 
problemen laten zien. Veel succes! ■
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  E3   B   D1   D2   D3   D4
  L   1   0   0   0   0
  D   0   3   0   0   0
  M   41   9   2   0   0

  R4   B   D1   D2   D3   D4
  L   1   0   0   0   0
  D   0   3   0   0   0
  M   40   6   2   0   0

E4   B   D1   D2   D3   D4
L   1   0   0   0   0
D   1   0   2   0   0
M   40   0   8   0   0

  R5   B   D1   D2   D3   D4
  L   1   0   0   0   0
  D   1   0   2   0   0
  M   38   0   6   0   0

■ door Derk Pik

Stefanie Posavec is een grafisch kunstenaar 
die in haar werk taal in beeld brengt, zonder 
woorden. Zo heeft zij bijvoorbeeld een serie 
posters ontworpen, waar de roman On the Road 
van Jack Kerouac op verschillende manieren in 
beeld is gebracht. 

Het boek heeft meerdere delen. Op pagina 
16-17 zie je hoe Posavec het eerste deel heeft 
afgebeeld. Dit deel heeft veertien hoofdstuk-
ken: dit zijn de takken vanuit het centrum. Elk 
hoofdstuk bestaat uit meerdere paragrafen, be-
staande uit meerdere zinnen van telkens andere 
aantallen woorden. Deze aantallen woorden 
vormen de bloemen aan het uiteinde.

De kleuren van de woordbloemen komen 
overeen met bepaalde thema’s. Zo staat licht-
blauw voor zinnen over de hoofdfiguur van de 
roman, grijsblauw voor reizen, geel voor werk 
en overleven, en rood voor zinnen van de ver-
teller van het boek.

Op de internetpagina itsbeenreal.co.uk zijn 
alle details van het affiche en ander werk van 
Stefanie Posavec te zien. ■

EEN 
ROmAN 
IN 
gRAFIEK

upDate
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Tijdens zijn studietijd trok Paul Erdős regelmatig 
op met een groepje medestudenten. In het park of 
in een café werd er dan gediscussieerd over aller-
hande onderwerpen. Wiskunde stond daarbij niet 
op de laatste plaats. Een van de vrienden was Eszter 
(Esther) Klein. Op een winterdag in 1932 legde zij 
het vriendenclubje een probleem voor waarover zij 
had nagedacht.

Teken vijf punten op een oppervlak – helemaal 
willekeurig, zolang er maar niet drie punten op één 
lijn liggen. Het is dan vanzelfsprekend mogelijk om 
een vierhoek te tekenen waarvan de hoekpunten 
vier van die vijf punten zijn. Het was Klein opgeval-
len dat het altijd mogelijk is om een convexe vier-
hoek te tekenen. Convex betekent, dat elke binnen-
hoek van de vierhoek kleiner is dan 180 graden. Als 
je twee punten binnen een convexe veelhoek ver-
bindt met een lijnstuk, dan bevindt dat lijnstuk zich 
dus geheel binnen de veelhoek. In figuur 1 zie je 
een convexe vierhoek, een convexe vijfhoek en ver-
volgens twee niet-convexe veelhoeken.

Nadat Klein haar vrienden enige tijd liet pein-
zen over het waarom van haar ontdekking, kwam 

ERDŐSJAAR 2013      AFlEvERINg 2
Een wiskundig raadseltje, in 1932 bedacht door Esther Klein, zou haar 
leven veranderen en een nieuw deelgebied binnen de wiskunde voort-
brengen: combinatorische meetkunde. paul Erdős was een van de 
leidende figuren in dit vak.
■ door Alex van den Brandhof en Klaas Pieter Hart

HAPPy END

ze met haar bewijs. Ze stelde de vijf punten voor als 
spijkertjes die in een plank zijn geslagen. Vervol-
gens kun je een elastiekje spannen om de spijker-
tjes en wel zo, dat alle spijkertjes zich binnen het 
elastiekje bevinden. Klein beredeneerde dat zich in 
feite maar drie verschillende gevallen kunnen voor-
doen. 

In het eerste geval wordt het elastiekje strakge-
houden door alle vijf de spijkertjes, zoals in figuur 2. 
In dat geval vormt elk viertal punten een convexe 
vierhoek; het doet er niet toe wélke vier punten je 
met elkaar verbindt.

Een tweede mogelijkheid is dat het elastiekje 
strak wordt gehouden door vier spijkertjes. Deze 
situatie is getekend in figuur 3. Het elastiekje vormt 
uiteraard een convexe vierhoek, precies wat we wil-
len.

Er blijft nog één mogelijkheid over, en dat is 
wanneer het elastiekje strak wordt gehouden door 
drie spijkertjes, zoals in figuur 4. Ook in dit geval is 
het makkelijk om een convexe vierhoek te maken. 
Teken de lijn door de twee punten binnen de drie-
hoek (blauw in figuur 4). Deze lijn snijdt geen van 

Figuur 1 De eerste twee veelhoeken zijn convex, de laatste twee niet.

20
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de drie andere punten; we hadden in het begin im-
mers aangenomen dat er niet drie punten op één 
lijn liggen. Aan de ene kant van de blauwe lijn be-
vindt zich dus één punt, aan de andere kant twee 
punten. Neem de twee punten aan dezelfde kant 
van de lijn; samen met de twee punten binnen de 
driehoek vormen die een convexe vierhoek.

Opgave 1. Als je de vijf punten in figuur 2, 3, en 4 
bekijkt, kun je je afvragen hoeveel convexe vierhoe-
ken er in een configuratie zitten. In figuur 2 kun je 
vijf convexe vierhoeken tekenen, in figuur 3 drie, 
en in figuur 4 is er slechts één mogelijk. Bestaan 
er configuraties van vijf punten met twee of vier 
convexe vierhoeken?

Figuur 2

Combinatoriek gaat over het tellen van aantallen 
mogelijkheden. Zoiets is meestal eenvoudig zo-
lang het aantal mogelijkheden klein is: je kunt dan 
gewoon alle mogelijkheden uitschrijven. In de 
combinatoriek wordt gezocht naar formules waar-
mee algemene gevallen kunnen worden berekend.

Een van de meest gebruikte begrippen is het 
aantal combinaties. Als je vijf keer achter elkaar 
met een munt werpt, hoeveel mogelijke uitkom-
sten zijn er dan met twee keer ‘kop’ en drie keer 
‘munt’? Het is niet veel werk om alle mogelijkhe-
den uit te schrijven: KKMMM, KMKMM, 
KMMKM, KMMMK, MKKMM, MKMKM, 
MKMMK, MMMKK, MMKMK en MMKKM. 
Het aantal mogelijkheden, 10, heet het aantal 
combinaties van 2 uit 5.

Om het aantal mogelijkheden te berekenen om 
k keer ‘kop’ te gooien in een reeks van n munt-
worpen, moet het aantal combinaties van k uit n 
worden berekend. Hiervoor geldt de volgende for-
mule:

n!
k!(n − k)!

= n·(n −1)·(n − 2)·...·3·2 ·1
k·(k −1)·...·2·1( ) (n − k)·(n − k −1)·...·2·1( )

.

We schrijven dit kort als n
k

⎛
⎝

⎞
⎠  en spreken het uit als 

‘n boven k’. 
De Schotse wiskundige James Stirling (1692-

1770) vond de volgende benaderingsformule voor 
het aantal combinaties van k uit 2k:

 
2k
k

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ≈ 4k

k
voor grote waarden van k. Met deze formule kun 
je de bovengrens van a(n) die Szekeres en Erdős 
in 1935 vonden (zie pagina 24), goed benaderen 
(neem k = n – 2). Voor n = 50 is de benaderings-
waarde ongeveer 6,452 × 1027, terwijl de exacte 
waarde zo’n 6,435 × 1027 is. De benadering wijkt 
slechts 2,6 promille af van de werkelijke waarde, 
en die relatieve afwijking wordt alleen maar klei-
ner naarmate n groter wordt.

Figuur 3 Figuur 4

comBINAtIES
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ALgEmENER Een ander lid van Erdős’ vrienden-
club was György (George) Szekeres. Hij was zo ge-
grepen door Esthers puzzel en haar elegante bewijs-
voering, dat hij zich het volgende ging afvragen: 
hoeveel punten heb je nodig om er zeker van te zijn 
dat je altijd een convexe vijfhoek kunt krijgen? En-
dre Makai, eveneens lid van de vriendenclub, kwam 
er al gauw achter dat het met acht punten niet al-
tijd gaat. Probeer het maar eens met de configura-
tie in figuur 5; je zult merken dat het niet lukt een 
convexe vijfhoek te maken. Bovendien toonde Ma-
kai aan dat het met negen punten (wederom: niet 
drie op één lijn) wél altijd mogelijk is. In figuur 6 is 
een negende punt toegevoegd aan het achttal pun-
ten van figuur 5, alsook een mogelijke convexe vijf-
hoek. Dit plaatje bewijst uiteraard nog niet dat het 
altijd lukt met negen punten!

Opgave 2. Hoeveel convexe vijfhoeken kun je 
tekenen in de configuratie van figuur 6? Kun je aan 
de configuratie van figuur 5 een negende punt toe-
voegen op een andere plek dan in figuur 6, zo dat je 
een ánder aantal convexe vijfhoeken kunt tekenen?

Opgave 3. Welke configuratie van negen punten 
geeft het kleinste aantal convexe vijfhoeken? Wat 
is het maximale aantal? Welke aantallen zijn er al-
lemaal mogelijk?

De overgang van vierhoeken naar vijfhoeken lijkt 
simpel, maar niets is minder waar: Makais bewijs is 
flink ingewikkelder dan dat van Klein. Makai heeft 
zijn bewijs nooit gepubliceerd; het eerste officieel 
gepubliceerde bewijs liet 35 jaar op zich wachten: 
in 1970 publiceerden John Kalbfleisch, James Kalb-
fleisch en Ralph Gordon Stanton een bewijs. 

Szekeres en Erdős hadden de smaak te pakken 
en probeerden een formule te vinden voor het aan-
tal punten dat nodig is om een convexe n-hoek te 
kunnen tekenen. Na heel wat probeersels kwamen 
ze tot het volgende vermoeden: het aantal punten 
dat nodig is om een convexe n-hoek te kunnen 
tekenen, is 2n–2 + 1. Voor n = 4 en n = 5 klopt dit 
inderdaad: dat zijn de gevallen van Klein respectie-
velijk Makai. 

De formule die Szekeres en Erdős hadden ge-
vonden, leek ook te kloppen voor waarden van n 
groter dan 5. Maar het lukte hen niet een hard be-
wijs te vinden. Het bleef een vermoeden, gebaseerd 
op een boel tekeningetjes die ze hadden gemaakt. 

Hoe onschuldig het probleem ook lijkt, Szekeres 
en Erdős hadden het idee dat de tot dan toe bekende 
wiskunde niet toereikend zou zijn om de puzzel te 
kraken: het vraagstuk boorde immers een nieuwe 
tak van wiskunde aan. Meetkunde bestaat al sinds 
Euclides (300 v.Chr.) en combinatoriek, het vak-
gebied dat draait om telproblemen (zie het kader 

Figuur 5 Er kan geen convexe vijfhoek worden 
getekend waarvan de hoekpunten vijf van de 
getekende acht punten zijn. 

Figuur 6 Door het toevoegen van een negende 
punt lukt het wel om een convexe vijfhoek te
tekenen.
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op pagina 21), is een van de basisingrediënten van 
de kansrekening, het vak waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot de zeventiende eeuw. Maar een kruis-
bestuiving tussen meetkunde en combinatoriek was 
nieuw. 

BoVENgRENzEN Szekeres en Erdős bleken ge-
lijk te hebben: tot op de dag van vandaag is het al-
gemene probleem onopgelost. Dat wil niet zeggen 
dat er niets over bekend is. We schrijven vanaf nu 
a(n) voor het aantal punten dat nodig is om een 

Het geschetste bewijs van het geval van vijf pun-
ten met behulp van een elastiekje is heel lastig in 
een computerprogramma te vangen. Om de com-
puter systematisch te laten zoeken, moeten we het 
probleem op een andere manier weergeven. 

Wat Szekeres en Peters hebben gedaan, is de 
punten zó neerleggen dat de x-coördinaten van de 
punten allemaal verschillend zijn. Dat is niet zo 
moeilijk: er zijn maar eindig veel lijnen die door 
twee van de punten gaan (tien lijnen bij vijf pun-
ten). Draai het plaatje zo dat geen van die lijnen 
verticaal of horizontaal is. Nummer de punten 
van links naar rechts: 1, 2, 3, 4, 5.

Vervolgens geven we elke driehoek een teken,  
+ of –, door te kijken of we de driehoek van links 
naar rechts in positieve (tegen de klok in) of nega-
tieve (met de klok mee) richting doorlopen.  
Dus, bijvoorbeeld, σ(123) = –, σ(345) = + en
σ(234) = –.

De methode berust er nu op met behulp van 
deze tekens te herkennen wanneer een vierhoek 
convex is.

Neem een vierhoek abcd (nog steeds genum-
merd van links naar rechts). We nemen aan dat b 
boven de lijn ad ligt, dus σ(abd) = –.  
Er zijn vier mogelijke posities voor c:
• boven de lijn ab;
• onder de lijn ab en boven de lijn bd;
• onder de lijn bd en boven de lijn ad;
• onder de lijn ad.
In die gevallen is de vierhoek achtereenvolgens 

niet, wel, niet en wel convex. Als je de vier geval-
len narekent, zul je zien dat de vierhoek convex is 
precies als

σ(abc) = σ(abd) en σ(acd) = σ(bcd)

en niet convex precies als

σ(abc) = –σ(bcd) en σ(abd) = σ(acd).

Nu kunnen we aantonen dat er een convexe 
vierhoek is. Stel namelijk dat alle vierhoeken niet 
convex zijn en dat σ(123) = – (en dus –σ(123) = +). 
Door naar respectievelijk vierhoek 1234 en 1235 
te kijken, zien we dat σ(234) = –σ(123) = + en 
σ(235) = –σ(123) = +. Hieruit volgt dat σ(234) = 
σ(235) = +. Kijk vervolgens naar vierhoek 2345 
om te zien dat σ(245) = σ(235) = + en σ(345) = 
–σ(234) = –. Gebruik dan vierhoek 1345 om in te 
zien dat σ(134) = –σ(345) = + en via 1234 vinden 
we nog σ(124) = σ(134) = +. Maar bekijk nu 1245: 
daaruit volgt dat σ(245) = –σ(124)= –. We hadden 
echter al σ(245) = +, een tegenspraak. Er is dus 
wél een convexe vierhoek.

Het computerbewijs dat er bij 17 punten altijd 
een convexe zeshoek is, gaat eigenlijk hetzelfde, 
alleen lang niet zo snel als hierboven. In de eerste 
plaats hebben Szekeres en Peters uitgevlooid waar 
σ aan moet voldoen als er geen convexe zeshoe-
ken zijn; dit levert een lijst van acht voorwaarden. 
Deze voorwaarden hebben ze gecombineerd met 
de voorwaarden voor vierhoeken die we hierbo-
ven gevonden hebben. Daarna is het een kwestie 
van programmeren en de computer laten nagaan 
dat de aanname dat er geen convexe zeshoeken 
zijn tot een tegenspraak leidt.

Een pdf van het artikel ‘Computer solution to the 
17-point Erdös-Szekeres problem’ staat op inter-
net en is met Google eenvoudig te vinden. 

1
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EEN HAppy ENDINg VooR 17 pUNtEN
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convexe n-hoek te kunnen tekenen. Hoewel Sze-
keres en Erdős hun vermoeden dat a(n) = 2n–2 + 
1 niet konden bewijzen, vonden ze wel een boven-
grens voor a(n). In 1935 bewezen ze dat

 a(n) ≤
2n − 4
n − 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+1.

Deze grens is niet bepaald scherp: de formule 
vertelt ons dat je met 71 punten gegarandeerd een 
convexe zeshoek kunt krijgen, terwijl het vermoe-
den zegt dat 17 punten reeds genoeg zijn. Toch 
is het al een hele prestatie om zo’n bovengrens te 
vinden, want het is helemaal niet evident dat zo’n 
grens überhaupt bestaat. 

Szekeres en Erdős publiceerden hun bewijs in 
een artikel getiteld ‘A Combinatorial Problem in 
Geometry’. Dit artikel kan worden gezien als de ge-
boorte van de ‘combinatorische meetkunde’. Zonder 
dat zij zich ervan bewust waren, hadden ze met hun 
bewijs een stelling herontdekt uit 1928 van de Brit-
se wiskundige Frank Ramsey. Ramsey, geboren in 
1903, stierf een maand voor zijn zevenentwintigste 
verjaardag als gevolg van een chronische leverziek-
te. Ondanks zijn korte leven hoort Ramsey tot de 
belangrijkste wiskundigen van de twintigste eeuw; 
er is zelfs een theorie naar hem vernoemd. Het is 
niet ondenkbaar dat zonder het werk van Szekeres 
en Erdős de Ramseytheorie nooit van de grond zou 
zijn gekomen.‡

Meer dan zestig jaar is het wiskundigen niet ge-
lukt om de bovengrens van Szekeres en Erdős te 
verscherpen. Maar in 1997 slaagde het wiskundige 
echtpaar Fan Chung en Ronald Graham erin om 
het resultaat van Szekeres en Erdős te verbeteren. 
Zij gaven een bewijs uit het ongerijmde dat voor 
n ≥ 4 geldt:

 a(n) ≤
2n − 4
n − 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.

Geen significante verbetering, want deze boven-
grens is slechts 1 kleiner dan die van Szekeres 
en Erdős. Maar het werk van Chung en Graham 
zorgde wel voor hernieuwde belangstelling voor 
het probleem. De zaak kwam in een stroomversnel-
ling en de volgende verbeteringen volgden elkaar 
snel op. In 1998 bewezen Daniel Kleitman en Lior 
Pachter dat 

 a(n) ≤
2n − 4
n − 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+7 − 2n

voor n ≥ 4. Ingeval n = 6 is deze bovengrens 65: 
een verbetering van 5 ten op zichte van Chung en 
Graham. Geza Toth en Pavel Valtr bewezen niet 
veel later dat

 a(n) ≤
2n −5
n − 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+ 2

voor n ≥ 5; een verbetering van ruwweg een factor 
2 (voor n = 6 is de bovengrens 36). En in 2005 
wist het duo hun bovengrens met nog eens 1 te 
verkleinen: 

 a(n) ≤
2n −5
n − 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+1.

coNVExE zESHoEKEN De grootste doorbraak 
tot nog toe kwam in het eerste decennium van deze 
eeuw. In 2005 bewezen Szekeres – hij was toen 94 
jaar oud – en de Australiër Lindsay Peters het ver-
moeden voor het geval n = 6: het aantal punten dat 
nodig is om een convexe zeshoek te kunnen teke-
nen, is 26–2 + 1 = 17 (zie het kader op pagina 23). 
Deze mijlpaal kwam kort voor Szekeres’ dood; de 
publicatie van het bewijs in The ANZIAM Journal 
in 2006 heeft hij niet meer mogen meemaken. Het 
bewijs maakt gebruik van moderne technieken, in-
clusief berekeningen die zonder computers onmo-
gelijk zijn. 

Voor n ≥ 7 is het probleem nog altijd onopge-
lost. Wie het algemene vermoeden weet te bewij-
zen, wordt in één klap beroemd binnen de wis-
kunde. Maar ook het vinden van een bewijs voor 
bijvoorbeeld n = 7 is een grootse prestatie. 

Erdős reserveerde een deel van het geld dat hij 
met lezingen en gastcolleges verdiende als prijzen-
geld voor het oplossen van zijn vermoedens. Sinds 
zijn dood in 1996 staat Ronald Graham garant voor 
eventuele uitbetaling. Een bewijs van het Erdős-
Szekeres-vermoeden is 1000 dollar waard.

tot SLot Je vraagt je misschien af waar de titel 
van dit artikel op slaat. Daar zit een mooie anek-
dote aan vast. George Szekeres viel als student niet 
alleen op Esthers probleem dat zij tijdens die win-
terontmoeting in 1932 voorlegde, maar ook op Es-
ther als persoon. De liefde was wederzijds. Wat 
begon als een probleem over spijkertjes en een elas-
tiekje, eindigde in een lang en gelukkig huwelijk: in 
1936 trouwden de twee. Sindsdien noemde Erdős 
het Szekeres-Erdős-vermoeden het ‘Happy-ending-
problem’. George en Esther overleden beiden op  
28 augustus 2005, nog geen uur na elkaar. ■

‡ Over het klassieke voorbeeld uit de Ramsey-
theorie, het Party-problem, verscheen het artikel 
‘De stelling van Ramsey’ in Pythagoras 44-5 
(april 2005).
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DRIE Is TE vEEl
■ door Derk Pik

We proberen zoveel mogelijk punten in een vierkant raster te plaatsen, en wel zó dat op geen enkele manier 
drie punten op een lijn liggen. In een vierkant raster van 4 × 4 = 16 punten kun je acht punten kwijt. Níét 
de acht punten in figuur 1 (want op de rode lijn liggen drie punten), maar bijvoorbeeld wel de acht punten 
in figuur 2.

Figuur 1 Figuur 2

Plaats zelf in elk van de rasters hieronder op elke roosterlijn precies twee punten, op zo’n manier dat er 
nergens drie punten op een lijn liggen. Ook al zijn het kleine diagrammen, het is een lastige puzzel. Een 
oplossing voor elk van deze gevallen staat op bladzijde 33.

ALgEmEEN Het is niet bekend of er voor elk vierkantvormig raster een oplossing bestaat voor boven-
staande opdracht. Tot en met rasters van 52 bij 52 zijn er vele oplossingen bekend. Maar voor grotere vier-
kanten vermoedt men dat er op den duur geen enkele oplossing meer is! Mensen die diep op het probleem 
zijn ingegaan, denken dat er voor grote n ten hoogste iets meer dan 1,85 × n punten geplaatst kunnen wor-
den in een raster van n × n.

Paul Erdős benaderde het probleem van de andere kant. Hij bewees het volgende: als n een priemgetal is, 
dan kun je altijd minstens n punten in een n × n-raster plaatsen waarbij er nergens drie op een lijn liggen. 
Later is een betere ondergrens gevonden, en dit voor elke n.

Het is raar dat er voor kleine n heel veel oplossingen zijn per vierkant en dat men voor n > 52 bijna niets 
weet! ■
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Opgave 2 van de finale van de Nederlandse Wis-
kunde Olympiade 2012 ging over een n × n-bord. 
De kolommen daarvan zijn genummerd van 1 tot 
en met n. In elk vakje van het bord mag je een getal 
zetten, op zo’n manier dat in elke rij en in elke ko-
lom precies de getallen 1 tot en met n staan. Daarna 
ga je van elk vakje na of het getal in dat vakje groter 
is dan het nummer van de kolom waarin het vakje 
zit. Zo ja, dan kleur je zo’n vakje blauw.

De vraag was nu als volgt. Stel dat n = 5. Kun 
je de getallen zo neerzetten dat in elke rij precies 
evenveel vakjes blauw gekleurd worden? En hoe zit 
het als n = 10?

Dit zijn twee echte onderzoeksvragen; je weet 
van tevoren niet of het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ is. En 
een gokje wagen is er ook niet bij: bij het antwoord 
‘ja’ wordt een onderbouwing verlangd, bijvoorbeeld 
door een voorbeeld te geven. En zeg je ‘nee’, dan 
moet je juist uitleggen waaróm het niet kan.

EEN VooRBEELDJE De meeste deelnemers zijn 
maar eens begonnen om een voorbeeldje uit te pro-
beren. Gewoon een 5 × 5-bord tekenen, en dat min 

Sinds november zitten dertig leerlingen in een olympiadetrainingsgroep: zij worden klaar-
gestoomd om de competitie te kunnen aangaan met andere landen bij drie internationale 
wedstrijden, waaronder de Internationale Wiskunde olympiade, komende zomer in colom-
bia. De deelnemers aan deze trainingsgroep zijn degenen die het hoogst hebben gescoord 
bij de finale van de Nederlandse Wiskunde olympiade. We bekijken in dit artikel een opga-
ve uit die finale.
■ door Quintijn Puite

BlAUwE vAKjEs 
vERDElEN, mAAR 
wEl EERlIjK!

In elke rij en in elke kolom staan nu de getallen 1 
tot en 5. We hebben ook de vakjes blauw gekleurd 
als het getal in dat vakje groter is dan het nummer 
van de kolom waar het vakje in zit. Dat levert per 
rij het aangegeven aantal blauwe vakjes. Dat moe-
ten er evenveel per rij zijn; poging mislukt.

1 2 4 3 5
2 1 5 4 3
3 4 1 5 2
4 5 3 2 1
5 3 2 1 4


1 2 3 4 5






1
2
3
2
2

of meer als een sudoku invullen, en dan hopen dat 
je steeds evenveel blauwe hokjes per rij hebt. Je mag 
daarbij wel aannemen dat in de eerste kolom de ge-
tallen 1 tot en met 5 in die volgorde staan, want als 
dat niet zo was geweest, had je rijen altijd kunnen 
omwisselen zodat je toch in deze situatie belandt.
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pER KoLom KIJKEN We doen gewoon nog een 
poging. We proberen nu eens een regelmatige ma-
nier:

Dat ziet er nog minder goed uit. Maar we zien wel 
wat interessants: in kolom 1 zijn vier vakjes blauw, 
in kolom 2 zijn er drie blauw, et cetera. En bij nader 
inzien blijkt dit ook in het eerste voorbeeld zo te 
zijn. Kunnen we dat verklaren? Ja, want in kolom 
1 zijn er vier vakjes met een getal groter dan 1 (na-
melijk 2, 3, 4, 5); in kolom 2 zijn er drie vakjes met 
een getal groter dan 2 (namelijk 3, 4, 5); et cetera. 
We weten dus dat er hoe dan ook 4 + 3 + 2 + 1 + 0 
= 10 blauwe vakjes zijn. Deze willen we eerlijk ver-
delen over vijf rijen. Dus wil het überhaupt lukken 
om in elke rij evenveel blauwe vakjes te krijgen, dan 
moet dat wel om twee blauwe vakjes per rij gaan.

We zouden het eens kunnen omkeren: eerst pro-
beren de blauwe vakjes goed neer te zetten: twee 
per rij en tegelijkertijd vier in kolom 1, drie in ko-
lom 2, twee in kolom 3 en één in kolom 4 (en nul 
in kolom 5). En als dat gelukt is, proberen de getal-
len hier op een goede manier in te vullen, dus met 
de hoogste getallen per kolom in de blauwe vakjes, 
en met per kolom en per rij de getallen 1 tot en met 
5. Met deze strategie blijken we inderdaad met een 
beetje proberen wel een oplossing te kunnen vin-
den. Er is zelfs (toch nog) een heel mooie regelma-
tige oplossing:

Met zo’n voorbeeld van een goed ingevuld bord 
met twee blauwe vakjes per rij hebben we laten zien 
dat het antwoord op de eerste vraag dus onomsto-
telijk ‘ja’ is.

Nog zo’N VRAAg Het geval n = 10 is niet heel 
anders, denk je wellicht. Misschien kunnen we het 
beste het laatste voorbeeld nadoen:

Na vier rijen kunnen we wel stoppen, want dit gaat 
hopeloos mis. In de ene rij zitten vier blauwe vak-
jes, maar in de andere rij vijf. Toch bewijst dit nog 
niet dat het voor n = 10 niet lukken kan. Misschien 
is er een andere manier die juist wel lukt. 

Hoe dan ook, elke manier om het bord te vullen 
met de getallen 1 tot en met 10 in elke kolom, heeft 
in kolom 1 negen blauwe vakjes, in kolom 2 acht, 
et cetera, volgens een zelfde soort argument als we 
eerder al zagen. Dat zijn er in totaal dus 9 + 8 + 7 + 
6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. We moeten dus pro-
beren om 45 blauwe vakjes eerlijk over tien rijen te 
verdelen. Maar dat lukt alleen als het aantal blauwe 
vakjes een tienvoud is! Omdat het aantal blauwe 
vakjes in ons geval 45 is, wat niet deelbaar is door 
10, weten we nu dus zeker dat er geen manier is om 
een 10 × 10-bord te vinden dat voldoet. Klaar!

gENERALISAtIE Waarom kan het bord nou wel 
voor n = 5 en niet voor n = 10 worden ingevuld? 
Wat zit daar achter? Laten we de vraag eens voor 
willekeurige n proberen te beantwoorden. Voor 
elke n kunnen we dus een ander antwoord krijgen. 
Allereerst weten we dat in kolom 1 de vakjes 2 tot 
en met n blauw worden; dat zijn er n – 1. In kolom 
2 gaat het om de vakjes 3 tot en met n; dat zijn er 
n – 2. Et cetera. Het aantal blauwe vakjes is dus 
(n – 1) + (n – 2) + ... + 3 + 2 + 1 + 0. Hier staan 
n getallen die gemiddeld 1

2
(n – 1) zijn. De som is 

dus 1
2

n(n – 1). Als we dit aantal blauwe vakjes eer-
lijk over de n rijen willen verdelen, komen er dus 

1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
3 4 5 1 2
4 5 1 2 3
5 1 2 3 4


1 2 3 4 5






0
4
3
2
1

1 5 4 3 2
2 1 5 4 3
3 2 1 5 4
4 3 2 1 5
5 4 3 2 1


1 2 3 4 5






2
2
2
2
2

1 10 9 8 7
2 1 10 9 8
3 2 1 10 9
4 3 2 1 10

1 2 3 4 5
6 5 4 3 2
7 6 5 4 3
8 7 6 5 4
9 8 7 6 5


6 7 8 9 10
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2

(n – 1) per rij. Voor even waarden van n is dit niet 
geheel, wat aantoont dat voor even n het vierkant 
nooit op de gewenste manier in te vullen is. Het re-
sultaat dat we hierboven voor n = 10 vonden, heb-
ben we hiermee dus gegeneraliseerd voor álle even 
waarden van n. 

Voor oneven waarden van n zijn de voortekens 
beter: 1

2
(n – 1) is dan in ieder geval een geheel ge-

tal. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het 
voor elke oneven n ook echt mogelijk is om deze 
goed in te vullen; er zouden nog andere redenen 
kunnen zijn waarom het niet kan. We moeten daar-
om nog laten zien dat voor oneven n het echt mo-
gelijk is de vakjes goed in te vullen met 1

2 (n – 1) 
vakjes per rij.

Bekijk hiertoe weer de regelmatige invulling die 
we eerder voor n = 5 vonden. Werkt dat bijvoorbeeld 
ook voor n = 11? Dit gaat inderdaad goed; we zien 
per rij precies steeds 1

2 (n – 1) = 5 blauwe vakjes:

Hoe zit dat nou voor algemene oneven n? Het is 
de kunst om eerst onder woorden te brengen hoe 
die regelmatige invulling eigenlijk gemaakt is. Op 
rij k plaatsen we in de eerste k vakjes de getallen 
1 tot en met k, maar dan in aflopende volgorde. 
En in de laatste n – k vakjes plaatsen we juist de 
getallen k + 1 tot en met n, wederom in aflopende 
volgorde. Dus in kolom k + 1 staat het getal n, in 
kolom k + 2 het getal n – 1, et cetera, tot en met 
in kolom n het getal k + 1. We kunnen de rij dus 
in twee blokken verdelen (de eerste k en de laatste 
n – k vakjes), waarbij in elk van beide blokken de 
kolomnummers van links naar rechts precies de 
getallen van rechts naar links zijn. Stel dat zo’n blok 

uit een oneven aantal vakjes bestaat. Dan is het 
getal in het middelste vakje precies gelijk aan het 
kolomnummer, en hebben de vakjes links daarvan 
een getal groter dan het kolomnummer, terwijl de 
vakjes rechts daarvan juist een getal kleiner dan het 
kolomnummer hebben.

Als zo’n blok juist uit een even aantal vakjes be-
staat, dan heeft de eerste helft van de vakjes een ge-
tal groter dan het kolomnummer en de tweede helft 
juist een getal kleiner dan het kolomnummer.

Omdat de twee blokken samen n, een oneven 
aantal, vakjes hebben, bevat het ene blok een on-
even aantal vakjes, zeg 2s + 1, en het andere blok 
juist een even aantal vakjes, zeg 2t, waarbij s en t 
afhankelijk zijn van welke rij we bekijken. Er geldt 
dan natuurlijk dat (2s + 1) + 2t = n. Het aantal blau-
we vakjes op deze rij is nu s in het ene (oneven) 
blok en t in het andere (even) blok. Er zijn op deze 
rij dus s + t blauwe vakjes. En dat is inderdaad 
1
2 (n – 1), want 1

2 (n – 1) = 1
2 ((2s + 1 + 2t) – 1) = 

1
2 (2s + 2t) = s + t. We hebben hiermee ook de voor-

beelden voor n = 5 en n = 11 gegeneraliseerd, want 
we hebben nu bewezen dat we voor alle oneven 
n de getallen zo kunnen neerzetten dat in elke rij 
precies evenveel vakjes blauw gekleurd worden.

WINNAARS Bij deze opgave hebben de deelne-
mers gemiddeld 8,5 van de 10 punten behaald. Het 
was daarmee de best gemaakte opgave van de finale 
2012. De vijftien prijswinnaars zijn:
Klas 6: Matthijs Lip (Gymnasium Camphusianum 
Gorinchem), Mathijs Pater (St. Bonifatiuscol-
lege Utrecht), Jeroen Huijben (Theresia Lyceum 
Tilburg), Lars Ran (Montessori College Twente), 
Djurre Tijsma (Christelijk Gymnasium Beyers 
Naudé Leeuwarden).
Klas 5: Tysger Boelens (RSG Ter Apel), Michelle 
Sweering (Erasmiaans Gymnasium Rotterdam), 
Jeroen Winkel (Stedelijk Gymnasium Nijmegen), 
Bas Verseveldt (Theresia Lyceum Tilburg), Thijs 
Douwes (Revius Lyceum Doorn).
Klas 2, 3, 4: Bob Zwetsloot (Teylingen College 
Noordwijkerhout), Pepijn de Maat (Christelijk 
Gymnasium Utrecht), Peter van der Plas (Gym-
nasium Juvenaat Bergen op Zoom), Joris Gerlagh 
(Theresia Lyceum Tilburg), Maaike Los (Gomarus-
college Groningen). ■
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Het boek Wiskunde, dat kun je begrijpen! van Mar-
tin Kindt en Ed de Moor geeft een mooie verzame-
ling stukken belangrijke en boeiende wiskunde. Zij 
behandelen in zeventien hoofdstukken evenzovele 
terreinen van de wiskunde, zoals die in ongeveer 
vijfduizend jaar tot ontwikkeling is gekomen. Veelal 
is het startpunt een probleem uit het dagelijkse 
leven, om vandaaruit tot een precieze formulering 
en verder tot abstracties te komen, die soms ver 
weg staan van de wereld om ons heen. 

Een voorbeeld hiervan is: hoe knip ik vier vier-
kantjes uit de hoeken van een rechthoekig stuk kar-
ton zodat ik een bak kan vouwen met de grootste 
inhoud? Uitgaande hiervan wordt de abstracte fac-
torstelling uit de algebra afgeleid.
De abstractie die bij veel leerlingen niet zelden 
angst voor en afkeer van de wiskunde veroorzaakt, 
wordt in dit boek juist weggenomen, door te starten 
met de wereld om ons heen.

Het boek leest vlot en geeft naast de gevarieer-
de wiskunde kleine historische uitstapjes en bij elk 
hoofdstuk een aantal aantrekkelijke opgaven. In het 
slothoofdstuk wordt de ontwikkeling van de wis-
kunde vergeleken met de ontwikkeling en groei van 
een boom, met de twee voornaamste wortels getal 
en ruimte, die in de loop der eeuwen steeds meer 
grote en kleinere takken en twijgen heeft gekregen.

Ik heb genoten van de heldere uiteenzettingen 
en de prachtige voorbeelden. Neem bijvoorbeeld 

het schitterende bewijs van de Belg Germinal Pierre 
Dandelin, van de stelling dat een schuin afgesneden 
cirkelvormige koker een ellips als rand heeft. Bekijk 
de tekening en start met denken en genieten.

In het bijzonder zijn ook de opgaven aan het 
eind van elk hoofdstuk zeer instructief. Gelukkig 
staan de oplossingen niet in het boek. Die mogen 
we zelf vinden!

Het boek wordt aanbevolen aan leerlingen, stu-
denten en docenten van middelbare scholen en le-
rarenopleidingen. Het bevat veel aanknopingspun-
ten voor mooie werkstukken. ■

Martin Kindt en Ed de Moor: Wiskunde, dat kun 
je begrijpen! 272 pagina’s, Uitgeverij Bert Bakker 
(november 2012), € 19,95. 
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de cirkels c1 en c2
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Doe mee met de pythagoras olympiade! Elke af-
levering bevat vier opgaven. De eerste twee zijn 
wat eenvoudiger; onder de goede inzendingen 
van leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 wordt een 
cadeaubon van Bol.com ter waarde van 20 euro 
verloot. De laatste twee zijn echte breinbrekers; 
onder de goede inzendingen van leerlingen (tot 
en met klas 6) wordt een bon van 20 euro ver-
loot. per aflevering wordt maximaal één bon per 
persoon vergeven.
Daarnaast krijgen leerlingen (tot en met klas 
6) punten voor een laddercompetitie, waar-
mee eveneens een cadeaubon van Bol.com van 
20 euro te verdienen valt. De opgaven van de 
onderbouw zijn 1 punt waard, de opgaven van 
de bovenbouw 2 punten. met ingang van het 
aprilnummer 2013 krijgt de leerling met de 
hoogste score in de laddercompetitie een bon. 
zijn puntentotaal wordt weer op 0 gezet.
Bovendien kun je je via de bovenbouwopgaven 
plaatsen voor de fina-
le van de Nederlandse 
Wiskunde olympiade, 
mocht het via de voor-
ronden niet lukken: 
aan het eind van elke 

PyTHAgORAs 
Olympiade

■ door Matthijs Coster, Eddie Nijholt en Harry Smit

jaargang worden enkele goed scorende leer-
lingen uitgenodigd voor de NWo-finale. Niet-
leerlingen kunnen met de pythagoras olympi-
ade meedoen voor de eer.

HoE IN tE zENDEN? Inzendingen ontvangen 
we bij voorkeur per e-mail (getypt of een scan 
van een handgeschreven oplossing): 
pytholym@gmail.com
Je ontvangt een automatisch antwoord zodra 
we je bericht hebben ontvangen. 

Eventueel kun je je oplossing sturen naar 
pythagoras olympiade, pWN
p.a. centrum Wiskunde & Informatica 
postbus 94079
1090 gB  Amsterdam 

Voorzie het antwoord van een duidelijke toe-
lichting (dat wil zeggen: een berekening of 
een bewijs). Vermeld je naam en adres; leer-
lingen moeten ook hun klas en de naam van 
hun school vermelden. 
Je inzending moet bij ons binnen zijn vóór 
30 april 2013. 

DE goEDE INzENDERS VAN NoVEmBER 2012
246: Tara van Belkom (klas 3), Gymnasium Felisenum, 
Velsen Zuid; Ben de Bondt (klas 6), Koninklijk atheneum, 
Grimbergen; matthijs Buringa (klas 4), murmellius Gym-
nasium, alkmaar; elien Cambie (klas 4), Sint-Janscollege, 
poperinge; Jonas Cambie (klas 3), Vrij Technisch instituut, 
poperinge; Bram Jonkheer (klas 4e), emelwerda College, 
emmeloord; arie van der Kraan, Nuth; marleen meliefste, 
axel; Frenk Out (klas 4), murmellius Gymnasium, alkmaar; 
michelle Sweering (klas 5), erasmiaans Gymnasium, Rot-
terdam; paul van de Veen, enschede; art Waeterschoot 
(klas 4), H. pius X-instituut, antwerpen-Berchem.
247: Ben de Bondt (klas 6), Koninklijk atheneum, Grim-
bergen; michelle Sweering (klas 5), erasmiaans Gymna-
sium, Rotterdam; paul van de Veen, enschede.
248: Kees Boersma, Vlissingen; Tara van Belkom (klas 3), 
Gymnasium Felisenum, Velsen Zuid; Ben de Bondt (klas 
6), Koninklijk atheneum, Grimbergen; elien Cambie (klas 
4), Sint-Janscollege, poperinge; Jonas Cambie (klas 3), Vrij 
Technisch instituut, poperinge; Bram Jonkheer (klas 4e), 

emelwerda College, emmeloord; marleen meliefste, 
axel; Frenk Out (klas 4), murmellius Gymnasium, 
alkmaar; michelle Sweering (klas 5), erasmiaans 
Gymnasium Rotterdam; art Waeterschoot (klas 4), 
H. pius X-instituut, antwerpen-Berchem; Bob Zwet-
sloot (klas 4), Teylingen College, locatie leeuwenhorst, 
Noordwijkerhout.
249: Kees Boersma, Vlissingen; Ben de Bondt (klas 6), 
Koninklijk atheneum, Grimbergen; arie van der Kraan, 
Nuth; michelle Sweering (klas 5), erasmiaans Gymna-
sium, Rotterdam; paul van de Veen, enschede.
de cadeaubonnen gaan naar Jonas Cambie en Bram 
Jonkheer. Stand laddercompetitie: Ben de Bondt (18 
p), michelle Sweering (16 p), Tara van Belkom (3 p), 
elien Cambie (3 p), Jonas Cambie (3 p), Bram Jonkheer 
(3 p), marleen meliefste (3 p), Frenk Out (3 p), art 
Waeterschoot (3 p), luka Zwaan (2 p), Bob Zwetsloot 
(2 p), matthijs Buringa (1 p), lennart muijres (1 p), 
alexander Vermeersch (1 p).
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Een grote muur is behangen volgens de vlakvulling 
die je hieronder ziet. In welke verhouding komen 
de blauwe vierkanten en rode driehoeken voor?

Tim doet mee met een onlinequiz. Hij krijgt 5 
meerkeuzevragen met steeds 4 opties en na afloop 
krijgt hij zijn totaalscore te zien (dus 0, 1, 2, 3, 4 of 
5 punten), zonder de juiste antwoorden en zonder 
te weten welke vragen hij nou goed had. Tim wil 
natuurlijk wel weten wat de goede antwoorden 
waren. Laat zien dat hij dit kan bereiken door de 
quiz maximaal 11 keer te spelen.

Gegeven is een 8 bij 8 rooster van tegeltjes. We 
kleuren elk tegeltje grijs of wit op de volgende 
manier:
•  de bovenste rij heeft hetzelfde aantal grijze tegel-

tjes als de meest linkse kolom;
•  elke rij is gelijk aan de bovenste rij óf diens  

negatief (grijs naar wit en andersom);
•  elke kolom is gelijk aan de meest linkse kolom  

óf diens negatief.
In de figuur zie je een voorbeeld van hoe de tegel-
tjes ingekleurd kunnen worden. Laat zien dat het 
positieve verschil tussen het totaal aantal grijze en 
witte tegeltjes altijd een kwadraat is. 

Hans Zimmermann is timmerman. Hij heeft negen 
balkjes van gelijke dikte en zes spijkers. Daarmee 
wil hij het onderstaande kunstwerk maken (de 
balkjes zijn hier genummerd 1 tot en met 9, maar 
deze nummering heeft verder geen betekenis). 

Is het mogelijk om de balkjes zo aan elkaar vast 
te spijkeren dat bij elke spijker de rakende balkjes 
vlak tegen elkaar aan zitten? 

In de afgebeelde figuur is dit dus niet het geval, 
want daar bevindt balkje nummer 7 zich boven 
balkje nummer 9, terwijl beide balkjes op dezelfde 
hoogte vastgespijkerd zijn aan balkje nummer 
6. Balkje 7 zit dus niet op een vlakke manier aan 
balkje 6 vast.

1 2

3

4

8

9

75 6

In een rechthoek is een gelijkzijdige driehoek 
getekend, zoals in de figuur. Als je een schuine zijde 
verlengt met 1, kom je op de rand van de recht-
hoek, op afstand 1 van een hoekpunt. Wat is de 
oppervlakte van de rechthoek?

Oplossing. Er geldt ABE = 60° (want driehoek 
ABE is gelijkzijdig) en dus ook ABF = 60°. 
Vanwege Z-hoeken is ook BFC = 60°. Verder 
geldt dat CF : BF : BC = 1 : 2 : 3 . In het bijzonder 
geldt dus BF = 2CF. Noemen we zijde AB voor het 
gemak x, dan zien we dat CF = x – 1 en BF = x + 1. 
We krijgen dus de vergelijking x + 1 = 2(x – 1), 
waaruit volgt x = 3. Uit BC = 3CF volgt nu dat 
BC = 2 3 . De oppervlakte van rechthoek ABCD 
is dus gelijk aan AB . BC = 6 3. 

1

1

A B

D C

E

F

x
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Een apparaatje plakt stickers op doosjes, maar 
functioneert niet helemaal correct. Per vier doosjes 
worden stickers geplakt. Op het eerste doosje plakt 
het apparaat keurig netjes een sticker. Het tweede 
doosje krijgt een sticker met kans 1

2 . Voor het 
derde en het vierde doosje is deze kans respectieve-
lijk 1

3  en 1
4 . De al dan niet beplakte doosjes komen 

terecht in een grote container.
Als je uit deze container willekeurig één doos-

je pakt, wat is dan de kans dat dit doosje is beplakt 
met een sticker?

Oplossing. Stel dat het apparaat 4N doosjes 
beplakt, met N een groot getal, dan geldt dat N 
hiervan met kans 1 beplakt zijn. Voorts zijn N 
andere doosjes elk met kans 1

2  beplakt; volgens 
de wet van grote aantallen zijn dit nog eens 1

2 N 
beplakte doosjes. Net zo zijn er nog eens 1

3 N en 
1
4 N beplakte doosjes. In totaal zijn er van de 4N 

doosjes dus N(1 + 1
2  + 1

3  + 1
4 ) beplakt. De kans op 

een beplakt doosje is dus 

 (1+ 1
2 + 1

3 + 1
4 )N

4N
= 25

48
.

248

249247
Andrew zoekt een getal waarvoor het volgende 
geldt: als je er 2012 bij optelt, dan krijg je een getal 
met dezelfde cijfers als het oorspronkelijke getal. 
Kan Andrew een dergelijk getal vinden?

Oplossing. We gaan bewijzen dat het verschil tus-
sen twee getallen met dezelfde cijfers altijd deelbaar 
is door 9. Omdat 2012 niet door 9 deelbaar is, volgt 
daaruit dat Andrew zo’n getal niet kan vinden.

De twee getallen kunnen we schrijven als a0 + 
10a1 + ... + 10nan en b0 + 10b1 + ... + 10nbn, waar-
bij elk cijfer dus evenveel voorkomt onder de a’s als 
onder de b’s. Het verschil is nu (a0 – b0) + 10(a1 – 
b1) + ... + 10n(an – bn) = (9(a1 – b1) + 99(a2 – b2) 
+ ... ) + ((a0 – b0) + (a1 – b1) + ... + (an – bn)). De 
eerste term in deze som is deelbaar door 9 en de 
tweede term is gelijk aan 0. Dit laatste omdat elk 
cijfer evenveel onder de a’s als onder de b’s voor-
komt, dus even vaak met een plusteken als met een 
minteken. We zien dat het verschil van de twee ge-
tallen inderdaad deelbaar is door 9. 

Gegeven is een vierhoek ABCD. De punten M en 
N zijn de middens van respectievelijk AB en CD. 
Toon aan: als MN door het snijpunt van AC en BD 
gaat, dan zijn AB en CD evenwijdig, en omgekeerd: 
als AB // CD, dan gaat MN door het snijpunt van 
AC en BD.

Oplossing. We nemen eerst aan dat AB en CD 
evenwijdig zijn. Noteer met S het snijpunt van AC 
en BD. De driehoeken ABS en CDS zijn gelijkvor-
mig (Z-hoeken). Omdat M en N zijde AB respectie-
velijk CD doormidden delen, zien we dat ook AMS 
en CNS gelijkvormig zijn. In het bijzonder geldt 
dus ∠ASM = ∠CSN, waaruit volgt dat M, S en N 
inderdaad op één lijn liggen. 

Stel nu dat AB en CD niet evenwijdig zijn, maar 
MN wél door S gaat. Het is geen beperking om aan 
te nemen dat C hoger ligt dan D; in dat geval kun-
nen we C' op zijde CS definiëren zodanig dat C'D 
evenwijdig is aan AB (zie onderstaande figuur). 
Laat bovendien N' het midden van C'D zijn. We 
weten nu uit het eerste deel van de vraag dat N', S 
en M op één lijn liggen. Omdat dit volgens de aan-
name ook geldt voor N, S en M, liggen al deze vier 
punten op één lijn. Echter, omdat N en N' op de 
middens van respectievelijk CD en C'D liggen, zien 
we dat de driehoeken CDC' en NDN' samen een 
snavelfiguur vormen. Hieruit volgt dat NN' en CC' 
evenwijdig zijn, wat een tegenspraak is, aangezien 
de lijnen elkaar snijden in S. We zien dat wel moet 
gelden dat AB en CD evenwijdig zijn.

A B

D

C

C'

N

N'

M

S
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Klim naar boven op de
PYTHAGORASLADDER

Doe mee met de 
Pythagoras Olympiade
en maak kans op een 
Bol-bon van 20 euro. 
Bovendien stijg je met 
elke goede oplossing
op de ladder; ook 
degene aan de 
top ontvangt 
een Bol-bon.

Kijk snel op pagina 30.

OPLOSSiNGEN DRiE iS TE VEEL



Wiskundig 
lichaam

Het puntdak van de carrousel.
Het hoorntje van een ijsje.
De petticoat van Annabel.
De staart van een radijsje.

De punt van een vierkleurenpen.
De koplamp van een scooter.
De feestmuts van mijn zusje en
een bordpapieren toeter.

Die hele rij voldoet compleet 
aan de gestelde regel.
Maar als mijn tante knoflook eet,
heb je pas echt een kegel.

Marjolein Kool

uit: drs. P & marjolein kool, Wis- en natuurlyriek, p. 125  
(nijgh & Van ditmar, 2000)


