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Nieuwsgierig?
Afgelopen jaar is de oprichter van Pythagoras, Hans de Rijk (alias Bruno Ernst),
op de voet gevolgd door regisseurs Sopa Bouman en Emily de Klerk voor hun
documentaire Een leven lang nieuwsgierig. De film vormt een intiem portret van
deze eigenzinnige, humoristische duizendpoot. Gedurende de laatste draaidagen
zijn er diverse interviews bij Hans thuis opgenomen en brachten Sopa en Emily
samen met hem en zijn vrouw Lenie een bezoek aan de grote Eschertentoonstelling in Paleis Soestdijk. Hier hing de prent waar Hans tijdens zijn kloostertijd
uren naar zat te staren en die hem uiteindelijk naar Escher zelf heeft geleid.
Op 12 maart vond in Leiden de allerlaatste draaidag plaats. Op Hans de Rijks
initiatief is een eerste replica van de buisloze Huygenstelescoop gebouwd. Sopa
en Emily filmden hem toen hij de telescoop dan eindelijk voor het eerst in het
écht zag. Op het moment dat hij – in het bijzijn van onder meer astrofysicus
Vincent Icke, enkele sponsors en familie – op het zonovergoten terrein van de
Oude Sterrenwacht voorzichtig door de kijker tuurde, leek hij weer heel eventjes
op het nieuwsgierige jongetje van tien die met behulp van een tube tandpasta en
een brillenlens zijn eerste sterrenkijkertje in elkaar knutselde!
De datum van de première van Een leven lang nieuwsgierig staat bij het ter
perse gaan van dit nummer nog niet vast, maar zal naar alle waarschijnlijkheid
in juni plaatsvinden. Volg daarom de laatste ontwikkelingen via
facebook.com/eenlevenlangnieuwsgierig.
Links: een fragment
uit de documentaire
waarin Hans de Rijk in
een oude Pythagoras
(jaargang 1, nr. 2)
bladert.

Lees op pagina 13 het
artikel ‘Het raadsel van
de mercatorprojectie’
van Hans de Rijk.
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Je beschikt over een grote zak met dukaten. In een
lange gang staat een rij kisten opgesteld, genummerd 1, 2, 3, ... De dukaten ga je verdelen over de
kisten volgens de volgende regels. In de eerste ronde gooi je een dukaat in kist 1. In de tweede ronde
gooi je een dukaat in de kisten 2, 3, 4, 5. In de derde
ronde gooi je een dukaat in de kisten 3, 4, 5, ..., 11.
In het algemeen: in de n-de ronde gooi je een dukaat in de kisten n tot en met n2 + n 1.
Na verloop van tijd zal kist 2013 niet verder worden gevuld. Hoeveel dukaten bevinden zich dan in
kist 2013?

Gegeven is een gelijkzijdige driehoek ABC. De
lengte van de zijden is 1. Van een punt S op zijde
AB wordt een laserstraal naar binnen geschoten onder een hoek van 45 , zie onderstaande guur. Na
één keer tegen de beide andere zijden te kaatsen,
komt de straal weer precies terug in het punt S. Wat
is de afstand AS?

C

Oplossing. In zet n wordt er een dukaat in de
kisten n tot en met n2 + n 1 gegooid. Wat we
dus moeten vinden, is het aantal gehele getallen n
waarvoor geldt n 2013 n2 + n 1. De eis
2013 n2 + n 1 komt neer op
1+ 8057
2

n

44,4,

waarbij we ook gebruikmaken van het feit dat n
positief moet zijn. We zoeken dus het aantal gehele
getallen n waarvoor geldt 44,4 n 2013 en dus
45 n 2013. Dit zijn 2013 45 + 1 = 1969 getallen, en dit is dus het aantal dukaten in kist 2013.
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Toon aan dat voor elk positief geheel getal n geldt:
n

£n +1 ¥
n! †
· .
⁄ 2 ƒ

45

A

B

S

Oplossing. We breiden de guur uit door de driehoek eerst in zijde BC en vervolgens in zijde A’C
te spiegelen, zie onderstaande guur. Door te spiegelen in BC gaat de laserstraal in het spiegelbeeld
rechtdoor vanuit T naar U’. Dit geldt ook voor de
spiegeling in A’C: de laserstraal gaat rechtdoor vanuit U’ naar S’. We hebben nu een lijnstuk SS’ getekend en er geldt: AS = A’S’, S’SP = 45 en LSS’P
is een rechthoekige, gelijkbenige driehoek. De lengte van AS noemen we x. Dan geldt dat de lengte van
S’P gelijk is aan 12 3x + 12 3 en de lengte van SP is
3 3 x . Stellen we dit aan elkaar gelijk, dan vinden
2 2
we x = 2
3.

B’

Oplossing. Het rekenkundig gemiddelde van de getallen 1, 2, 3, ..., n is gelijk aan
1+ … +n n(n +1) n +1
=
=
.
n
2n
2
Het meetkundig gemiddelde is gelijk aan
1

n 1·2·…·n =(n!) n

Uit de ongelijkheid van het rekenkundig-meetkundig
gemiddelde (zie het artikel Je ongelijk bewijzen in
het januarinummer, het nummer waarin ook deze
Pythagoras-Olympiade-opgave stond) volgt nu dat
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waaruit het gestelde volgt.
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Oplossingen regelmatige zevenhoeken
Opdracht 1. Bedenk dat de hoeken met een 2 en
een 5 bij elkaar 180° zijn. Hetzelfde geldt voor de
hoeken met een 3 en een 4. De niet ingevulde hoeken zijn door rotatie- en spiegelsymmetrie te vinden.

den van de zevenhoek geen delen van diagonalen
zijn, dan zijn er nog drie zevenhoeken te vinden
(blauw en groen).
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Opdracht 2. Er is nog één regelmatige zevenhoek te
vinden waarvan de zijden van de zevenhoek delen
van diagonalen zijn (rood). Als je toestaat dat de zij-

Opdracht 4. Bekijk de figuur hierboven bij opdracht 2. Op de buitenste rode zevenhoek binnen
de oorspronkelijke zevenhoek liggen 3 × 7 snijpunten. Op de twee binnenste zevenhoeken liggen er
2 × 1 × 7. In totaal vinden we dus 5 × 7 = 35 snijpunten.

Verantwoordelijk uitgever Chris Zaal
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Delen
Wat hem nog van vroeger heugde
was een handbeschilderd bord
met de wijze tekst dat vreugde
die men deelt verdubbeld wordt.
Dus hij deelde koek en snoepjes
braaf met Jan en alleman,
eerlijk, evenveel, in groepjes…
’t werd er altijd minder van.
Speelgoed deelde hij een poosje
met zijn zusje. Tot zijn spijt
nam ze zelfs zijn nieuwste doosje
met tien pijpjes wascokrijt.
En zijn bloed begon te koken
toen ze dat terugbracht want
ieder krijtje was gebroken,
twintig brokken in zijn hand.
Na zijn angstaanjagend zwijgen
wees zijn zus hem op de spreuk.
Als je delend meer wilt krijgen,
moet je delen door een breuk.
Marjolein Kool
Uit: Drs. P & Marjolein Kool, Wis- en natuurlyriek, p. 119
(Nijgh & Van Ditmar, 2000)

