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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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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 tussen twee getallen met dezelfde cijfers altijd deelbaar
is door 9. Omdat 2012 niet door 9 deelbaar is, volgt
daaruit dat Andrew zon getal niet kan vinden.
De twee getallen kunnen we schrijven als a0 +
10a1 + ... + 10nan en b0 + 10b1 + ... + 10nbn, waarbij 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 voorkomt, dus even vaak met een plusteken als met een
minteken. We zien dat het verschil van de twee getallen inderdaad deelbaar is door 9.
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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 12 . Voor het
derde en het vierde doosje is deze kans respectievelijk 13 en 14 . De al dan niet beplakte doosjes komen
terecht in een grote container.
Als je uit deze container willekeurig ØØn doosje 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 12 beplakt; volgens
de wet van grote aantallen zijn dit nog eens 12 N
beplakte doosjes. Net zo zijn er nog eens 13 N en
1
N beplakte doosjes. In totaal zijn er van de 4N
4
doosjes dus N(1 + 12 + 13 + 14 ) beplakt. De kans op
een beplakt doosje is dus
(1+ 12 + 13 + 14 )N
4N

=
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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 gelijkvormig (Z-hoeken). Omdat M en N zijde AB respectievelijk 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 ØØn lijn liggen.
Stel nu dat AB en CD niet evenwijdig zijn, maar
MN wØl door S gaat. Het is geen beperking om aan
te nemen dat C hoger ligt dan D; in dat geval kunnen we C’ op zijde CS de niºren zodanig dat C’D
evenwijdig is aan AB (zie onderstaande guur).
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 ØØn lijn liggen. Omdat dit volgens de aanname ook geldt voor N, S en M, liggen al deze vier
punten op ØØn 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
snavel guur 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.
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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)

