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Voorbereidend materiaal Wiskundetoernooi 2008:
Speltheorie

Dit jaar is speltheorie het thema van de middagwedstrijd Sum of Us op het wiskundetoernooi. Dit boekje
bevat het voorbereidend materiaal dat je nodig hebt om met succes aan dit onderdeel van het toernooi mee
te doen.

Tijdens het toernooi treedt je team op als een expertteam namens een regering en worden je adviezen
gevraagd met betrekking tot uiteenlopende beslissingsproblemen. Deze adviezen gaan over de beste han-
delwijze in conflictsituaties, d.w.z. situaties waarin tegengestelde belangen bestaan. Dit is precies het soort
problemen dat de speltheorie bestudeert. Speltheorie - een modernere en minder frivole naam is conflict-
analyse - probeert in zulke situaties eerst een passend wiskundig model van het conflict op te stellen en
vervolgens dit model te analyseren, om uiteindelijk een advies te formuleren omtrent de beste handelwijze.

Deze pagina’s zijn in eerste instantie bedoeld om goed voor de dag te komen op het wiskundetoernooi,
waar vooral de eer en de spectaculaire prijzen op het spel staan. Het voorbereidend materiaal brengt je
echter bovendien in contact met een nieuwe denkwereld, die je ook in real life situaties kunt tegenkomen.
Zo is het in feite ook gegaan bij de ontwikkeling die de speltheorie heeft doorgemaakt. Deze theorie was
aanvankelijk geformuleerd als een theorie om gezelschapsspelen met succes te spelen: het baanbrekende
artikel van John von Neumann uit 1928 dat de basis vormt van de speltheorie heet dan ook niet voor niets
Theorie der Gesellschaftsspiele. Maar de speltheorie heeft geleidelijk een indrukwekkende opmars gemaakt
naar gebieden als economie, politicologie, sociologie en rechtsgeleerdheid. In de biologie vormt zij zelfs
sinds 1980 een nieuwe wiskundige basis voor de evolutietheorie van Darwin.

De bibliografie achterin geeft enige toegankelijke en vaak ook leuke literatuur over speltheorie. Je kunt met
vragen over het voorbereidend materiaal terecht bij toernooi@math.ru.nl.
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De Puttense moordzaak

Op 9 januari 1994 werd de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius in Putten op gruwelijke wijze om het
leven gebracht, na eerst verkracht te zijn. Rond de tijd van de moord bleken Herman du Bois en Wilco Viets
(twee zwagers) vlak in de buurt in hun Mercedes rondjes te rijden. Dat deden ze wel vaker, maar ze werden
door de politie direct verdacht van de moord. Zij hadden geen motief voor de moord en behalve hun
aanwezigheid rond het tijdstip van de moord was er ook nauwelijks bewijsmateriaal. Niettemin werden
ze beiden tot 10 jaar cel veroordeeld wegens verkrachting en doodslag. In september 2000 werden de twee
zwagers vrijgelaten, na, zoals in Nederland gebruikelijk, tweederde van hun straf te hebben uitgezeten.

Op 24 april 2002 werd echter hun onschuld door justitie erkend en werd het duo met terugwerkende kracht
vrijgesproken, waarna ieder een schadevergoeding van ruim 900.000 euro werd toegekend. De werkelijke
dader werd pas op 20 mei 2008 gearresteerd op grond van dna-bewijs. In deze ontwikkeling ten gunste van
de twee zwagers speelde de bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries een belangrijke rol.

Hoe is het mogelijk, kan men zich afvragen, dat de zwagers in eerste instantie schuldig werden bevonden?
De crux is dat ze na hun arrestatie een maand na de moord eenzaam werden opgesloten, apart werden
verhoord en niet van elkaar wisten wat de ander zou getuigen. De politie maakte bij deze verhoren gebruik
van bepaalde verleidingstechnieken: ten eerste kregen de verdachten zogenaamd bewijsmateriaal voorge-
schoteld dat op schuld van de ander zou duiden, en ten tweede kregen ze de indruk dat ze er zelf beter
vanaf zouden komen als ze de ander beschuldigden. Als ze de ander niet zouden beschuldigen, liepen ze
bijvoorbeeld kans om een groter aandeel in de misdaad in de schoenen geschoven te krijgen, of ook nog
eens te worden beschuldigd van meineed.

En inderdaad, ze beschuldigden elkaar, hetgeen in combinatie met de (later onjuist gebleken) bewijsstukken
tot hun veroordeling leidde. Hun gedrag lijkt op het eerste gezicht tamelijk onverklaarbaar, want als ze
elkaar hadden vrijgepleit, zouden ze hoogstwaarschijnlijk zijn vrijgesproken, terwijl ze bij wederzijdse
beschuldiging vrijwel gegarandeerd beiden een lange gevangenisstraf zouden krijgen.

Toch zal blijken dat het in de gegeven situatie volstrekt rationeel is elkander te beschuldigen. Om dit te
begrijpen moet je iets van speltheorie, en in het bijzonder van Nash-evenwichten weten. De bedenker
daarvan, John Nash, staat overigens op de kaft afgebeeld. Aan het eind van deze tekst zul je dan ook
begrijpen hoe de Puttense moordzaak heeft kunnen lopen zoals hij gelopen is: het is een voorbeeld van het
zogenaamde Prisoner’s Dilemma, een klassiek spel dat aanleiding is geweest tot soms heftige controverses.
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Tweepersoonsspelen en de uitbetalingstabel

Laten we beginnen met een simpel voorbeeld van een tweepersoonsspel. We noemen speler 1 Rik en speler
2 Kim. Rik neemt, niet waarneembaar voor Kim, een knikker in zijn linker- of rechterhand en Kim moet
raden in welke hand. Als Kim goed raadt krijgt zij één euro van Rik, raadt ze verkeerd dan krijgt Rik een
euro van haar. Het is duidelijk dat beide spelers twee actiemogelijkheden hebben: Rik kan de knikker in
zijn linker (R1)- of in zijn rechterhand (R2) nemen, Kim kan ‘links’ (K1) of ‘rechts’ (K2) raden. Als we verlies
van één euro met −1 aangeven, kunnen we het geheel samenvatten in een zogenaamde uitbetalingstabel:

K1 K2

R1 -1,1 1,-1
R2 1,-1 -1,1

(2.1)

De eenheid (euro) wordt in deze tabel weggelaten. De afspraak is dat het linkergetal in een paar zoals
1,-1 de uitbetaling aan Rik geeft, terwijl het rechtergetal de uitbetaling aan Kim is. In dit speciale geval
is de betaling aan Kim steeds het tegengestelde van die aan Rik: de winst van de ene speler is gelijk aan
het verlies van de andere. Zo’n spel heet een nulsomspel. Het is gebruikelijk in een nulsomspel alleen de
uitbetaling aan speler 1, de rijspeler, Rik te geven. De uitbetaling aan speler 2, de kolomspeler Kim, volgt
dan automatisch. In plaats van (2.1) kunnen we dus ook schrijven:

K1 K2

R1 -1 1
R2 1 -1

(2.2)

In het algemeen bestaat een dergelijk verband tussen de uitbetaling aan Rik en die aan Kim niet. Een
voorbeeld van een algemenere situatie is het spel Chicken. Het woord ‘chicken’ betekent in het Amerikaans
Engels zo iets als ‘lafaard’. De twee spelers rijden in hun auto’s recht op elkaar af. Degene die de moed
heeft om door te rijden wint, tenzij ze dat beiden doen en crashen. In dat laatste geval wint er niemand.
Tenslotte is het beter niet te crashen dan te crashen, zelfs als je dan verliest. Een uitbetalingstabel die dit
idee weergeeft is:

K1 K2

R1 2,2 1,3
R2 3,1 0,0

(2.3)

Hierbij zijn R1 en K1 de strategieën ‘uitwijken’ en zijn R2 en K2 ‘doorrijden’. Waarschijnlijk ben je van
mening dat de uitbetaling in geval van een crash (resultaat: drie maanden ziekenhuis en een half jaar
revalideren of erger) niet nul maar diep negatief moet zijn, zeker als je dit vergelijkt met de situatie dat je
‘een week lang de held van het dorp bent’. Op dit moment gaat het echter alleen om de ordening van de
uitbetalingen en krijg je geen wezenlijk ander spel als je de getallen 0, 1, 2, 3 vervangt door bijvoorbeeld
-1000, 10, 15, 20. Dit verandert wanneer we ook gemengde strategieën zullen bekijken; zie Opgave 9.2.
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Wat is speltheorie?

Een conflictsituatie laat zich modelleren als een strategisch spel als aan de volgende voorwaarden is vol-
daan:

• er zijn tenminste twee partijen (spelers) bij het conflict betrokken;

• iedere partij heeft een eindig aantal actiemogelijkheden (strategieën) tot zijn beschikking waarmee hij
de afloop van het conflict kan beı̈nvloeden;

• iedere combinatie van strategieën leidt tot een van tevoren bekende uitbetaling aan iedere partij (die
ook negatief kan zijn, zodat de speler een bepaald bedrag moet betalen).

Verder veronderstellen we dat iedere partij:

1. rationeel is, in de zin dat hij naar een zo hoog mogelijke uitbetaling aan zichzelf streeft en onverschil-
lig staat tegenover de uitbetaling aan de andere partijen;

2. volledig is geinformeerd: hij is geheel op de hoogte van de ins-and-outs van het conflictmodel, weet
welke andere partijen er zijn, welke actiemogelijkheden deze partijen hebben en hoe hun uitbetalin-
gen bij alle mogelijke combinaties van strategieën van de verschillende spelers eruit zien. Ten slotte
weet iedere partij dat de andere partijen ook rationeel zijn en dat ze dezelfde informatie hebben.

Misschien vraag je je af waarom een speler die er, volgens deze principes, uitsluitend op uit is om zijn eigen
uitbetaling te maximaliseren, de mogelijke uitbetalingen aan de anderen moet kennen. Dat is omdat het in
de speltheorie wezenlijk is zich in de andere spelers te kunnen verplaatsen: ook zij willen zo veel mogelijk
verdienen, en deze kennis is meestal van doorslaggevend belang bij het bepalen van je eigen strategie.

Tot nu toe heb je het eerste principe waarschijnlijk zonder nadenken toegepast; je hebt bijvoorbeeld in het
raadspel (2.1) aangenomen dat Rik en Kim het krijgen van een euro (+1) hoger waarderen dan het verlies
van een euro (−1). Deze uitgangspunten sluiten samenwerking tussen de verschillende spelers of partijen
niet uit, maar men zal alleen coöperatief handelen als dat in het eigen belang is. Men kan schrikken van dit
principe, maar het Darwinisme, van kwal tot lieveheersbeestje tot mens, is in feite op een dergelijk egoı̈sme
gebaseerd.

Men maakt gewoonlijk een onderscheid tussen coöperatieve en niet-coöperatieve speltheorie. In de eerste
variant kunnen bindende afspraken tussen de spelers worden gemaakt. Deze tekst gaat uitsluitend over
niet-coöperatieve speltheorie, waarin dus geen bindende afspraken kunnen worden gemaakt.
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Dominantie

Als een speler in een spel een strategie moet kiezen, zal hij geneigd zijn de ‘beste strategie’ te kiezen, de
strategie die hem de hoogste uitbetaling geeft. Helaas bestaat er in vele spelen niet zo iets als een ‘betere’ of
een ‘beste strategie’. Het is bijvoorbeeld in het raadspel (2.1) niet te zeggen of ‘links’ raden of ‘rechts’ raden
beter is; soms is de ene strategie beter en soms de andere. Er zijn echter gevallen waarin we strategieën
wél kunnen vergelijken en ordenen. We zeggen dat strategie R1 van Rik een andere strategie R2 van Rik
domineert, als R1 altijd, d.w.z. bij iedere strategiekeuze van Kim, een hogere uitbetaling geeft dan R2.

Om dit principe te illustreren bekijken we een nulsomspel met de volgende uitbetalingstabel:

K1 K2 K3

R1 -3 0 1
R2 -1 5 2
R3 -2 2 1

(4.1)

Laten we aannemen dat Rik overweegt strategie R1 te spelen. Hij ziet dan dat welke strategie Kim ook
kiest, het beter is naar R2 te gaan. Ook als hij de keuze R3 overweegt, is R2 een betere keuze ongeacht de
keuze van Kim. We kunnen hier dus met recht zeggen dat R2 Riks ‘beste strategie’ is, omdat hij zowel R1

als R2 domineert.

Opgave 4.1 Bestaat er ook een ‘beste’ strategie voor Kim? Hoe zal het spel eindigen? Let op: de uitbetalingstabel
aan Kim is minus (4.1).

Zodra een strategie gedomineerd wordt, zal een rationele speler deze strategie nooit kiezen. Een dergelijke
strategie kan eenvoudigweg worden geschrapt uit de uitbetalingstabel. Rik kan de rijen R1 en R3 dus uit
de tabel (4.1) schrappen. Kim kan dat met een gerust hart ook doen, omdat zij weet dat Rik rationeel speelt.
In dat geval blijft er weinig over van de tabel. Een subtielere situatie treedt op in het volgende nulsomspel:

K1 K2 K3

R1 0 4 3
R2 5 2 6
R3 4 1 3

(4.2)

Hier domineert R2 wel R3, maar niet R1. Kim heeft nu geen enkele gedomineerde strategie.

Opgave 4.2 Schrap R3 uit de tabel (4.2) en ga na dat Kim na deze eliminatie plotseling wél een gedomineerde stra-
tegie. Welke? Schrap ook deze strategie, zodat er vier vakjes overblijven. Zijn er dan nog verdere dominantierelaties?

In het algemeen zal Rik noch Kim echter over een dominante of een gedomineerde strategie beschikken.

Opgave 4.3 Bedenk een nulsomspel voor twee spelers met ieder drie strategieën waarin geen enkele strategie voor
Rik een andere strategie domineert.
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Maximin-strategieën

Gezien het voorgaande zullen we het in een andere richting moeten zoeken. We onderzoeken eerst een
uiterst voorzichtige aanpak van het probleem. Rik kan bij ieder van zijn strategieën overwegen wat de
laagst mogelijke uitbetaling is, als hij deze strategie speelt; dit is dan wel de uitbetaling die hij gegarandeerd
krijgt als hij die strategie kiest. We noemen deze uitbetaling de garantiewaarde bij deze strategie. Het lijkt
dan voor de hand te liggen dat Rik een strategie kiest die hem het meeste garandeert. We noemen een
strategie met hoogste garantiewaarde een maximin-strategie van Rik. Bekijk het volgende voorbeeld:

K1 K2 K3 min
R1 −3 18 −20 −20
R∗

2 −1 5 2 −1∗

R3 −2 −4 15 −4

(5.1)

We hebben hier een nieuwe kolom min toegevoegd, waarin voor iedere strategie van Rik de garantiewaarde
van die strategie staat, oftewel het minimum dat hij zeker gaat verdienen als hij die strategie kiest. Een
maximin-strategie van Rik is er dan een waarvan het getal onder min het hoogst van die kolom is, oftewel
maximaal onder de gegeven minima. We geven dit aan met een sterretje. Dit is in (5.1) dus R2. In dit
voorbeeld is er precies één maximin-strategie; in principe kunnen dat er ook meer zijn.

Opgave 5.1 Wat is in dit spel de maximin-strategie van Kim? Hoe eindigt het spel als Rik en Kim beiden op safe
spelen en dus hun hoogste garantiewaarde nastreven?

Deze benadering heeft de volgende voordelen:

• iedere speler hoeft alleen naar zijn eigen uitbetalingstabel te kijken;

• de maximin-strategie mag dan niet uniek te zijn, de maximin-uitbetaling is dat wel;

• de maximin-strategieën zijn simpel te berekenen.

Een belangrijk nadeel van de maximin-zienswijze is dat zij te pessimistisch is als de uitbetalingen van de
spelers niet tegengesteld zijn. Maar ook in nulsomspelen leidt een maximin-strategie niet altijd tot een
bevredigend resultaat. Bekijk daartoe het volgende voorbeeld:

K1 K2

R1 2 5
R2 3 1

(5.2)

De maximin-strategie van Rik is R1, en die van Kim is K1 (ga na). Als beiden zo spelen, wordt de uitbetaling
2,−2 gerealiseerd. Dit is tot volle tevredenheid van Kim, want zij betaalt een euro minder dan de garantie-
waarde (-3 euro) van haar maximin-strategie. Maar Rik is lichtelijk teleurgesteld, omdat hij wél precies de
garantiewaarde van zijn maximin-strategie krijgt. Bovendien, als hij had geweten dat Kim K1 zou spelen,
dan had hij beter R2 kunnen spelen. Hij heeft achteraf spijt van zijn keuze voor zijn maximin-strategie R1.
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Nash-evenwichten

De keuze voor een maximin-strategie is de veiligste manier om een spel te spelen. In het spel Chicken (2.3),
zijn de maximin-strategieën voor Rik en Kim (R1,K1). Dit is in overeenstemming met het idee dat de
maximin-strategieën risicomijdend zijn: beiden kiezen er voor om uit te wijken en dus te overleven. Je ziet
echter onmiddellijk dat, als Rik zou weten dat Kim K1 speelt, hij beter af zou zijn geweest als hij niet zijn
eigen maximin-strategie R1 had gespeeld, maar R2. Hij rijdt dan door en wint. Voor Kim geldt hetzelfde.
Ze moeten natuurlijk niet beiden op dat idee komen.

Achteraf betreuren zowel Rik als Kim hun strategiekeuze echter. Strategieparen waarin deze ‘spijt achteraf’
niet voorkomt, heten Nash-evenwichten. Een eenvoudig voorbeeld van een Nash-evenwicht geeft het spel
Deadlock. De uitbetalingstabel is

K1 K2

R1 1,1 0,3
R2 3,0 2,2

(6.1)

Het is gebruikelijk om een Nash-evenwicht vet te drukken, en dat is hier dan ook het punt 2,2. Als namelijk
gegeven K2 van Kim, Rik niet R2 kiest maar R1, dan daalt zijn winst van 2 naar 0. Tegelijk geldt dat als Kim
gegeven R2 van Rik niet K2 kiest maar K1, zij eveneens niet 2 wint maar 0. Ze zijn achteraf dus allebei nog
steeds tevreden met hun keuze. We maken dit idee als volgt officiëel:

Definitie 6.1 Een paar bestaande uit een strategie van Rik en een strategie van Kim heet een Nash-evenwicht als
Rik noch Kim er voordeel bij heeft als enige een andere strategie te kiezen.

Met andere woorden, Rik kan geen winst boeken door eenzijdig van een Nash-evenwicht af te wijken, en
voor Kim geldt hetzelfde. Ze hebben elkaar in een Nash-evenwicht als het ware klemgereden. Het goede
nieuws is daarbij dat Nash-evenwichten niet alleen bijzonder eenvoudig gedefinieerd zijn, ze zijn ook nog
eens simpel uit de uitbetalingstabel af te lezen:

1. zoek in elke rij van Kims uitbetalingstabel de hoogste waarde en zet er een sterretje bij;

2. zoek in elke kolom van Riks uitbetalingstabel de hoogste waarde en zet er een sterretje bij;

3. de plaatsen (= strategieparen) met twee sterretjes zijn de Nash-evenwichten.

Het slechte nieuws is dat er zowel spelen zonder Nash-evenwichten zijn als spelen met meer dan één Nash-
evenwicht.

Opgave 6.1 Laat zien dat het raadspel (2.1) geen Nash-evenwicht heeft en dat Chicken met uitbetalingstabel (2.3)
twee Nash-evenwichten heeft.
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Het Prisoner’s Dilemma

We komen nu als intermezzo terug op de Puttense moordzaak, waar we inmiddels alle benodigde theorie
voor in handen hebben. We geven een sterk geı̈dealiseerde versie, die de gang van zaken toch redelijk
weergeeft. (In werkelijkheid waren er nog twee getuigen, onder wie een randdebiel, werd er door justitie
met het bewijsmateriaal geknoeid, en kan ten slotte moeilijk worden volgehouden dat de zwagers in de
speltheoretische of welke zin van het woord ook volledig geı̈nformeerd waren en rationeel handelden).

In geı̈dealiseerde vorm was het vooruitzicht tijdens de verhoren en de eenzame opsluiting van de zwagers:

• als beiden de ander beschuldigen, draaien Herman en Wilco ieder 10 jaar de gevangenis in.

• als beiden de ander vrijpleiten, worden ze beiden (slechts) veroordeeld tot een flinke boete wegens
rijden onder invloed;

• als Herman zegt dat Wilco het gedaan heeft terwijl Wilco Herman vrijpleit, krijgt Wilco 14 jaar en
wordt Herman vrijgelaten;

• als daarentegen Wilco zegt dat Herman schuldig is maar Herman Wilco vrijpleit, geldt het omgekeer-
de: Herman moet 14 jaar brommen terwijl Wilco naar huis mag.

We nemen als strategie R1 dat Herman Wilco vrijpleit en als R2 dat hij hem beschuldigt. Evenzo betekent
K1 dat Wilco Herman vrijpleit en K2 dat hij hem beschuldigt. Dit leidt tot de uitbetalingstabel

K1 K2

R1 -1,-1 -14,0
R2 0,-14 -10,-10

(7.1)

Dit is precies de uitbetalingstabel van (één van de varianten van) het Prisoner’s Dilemma, dat in de jaren
50 werd ‘ontdekt’ en een uitvoerig bestudeerd conflict in de speltheorie is.

Opgave 7.1 Laat zien dat R1 wordt gedomineerd door R2, en K1 door K2. Toon ook aan dat (R2,K2) het unieke
Nash-evenwicht van dit spel is.

Volgens de theorie zou dus (R2,K2) de uitkomst van het spel moeten zijn. En dat is ook precies wat er in
werkelijkheid gebeurde: Herman en Wilco beschuldigden elkaar en kregen beiden tien jaar. Toch is er iets
vreemds aan de hand, en daarom heet het spel ook een dilemma. Het is duidelijk dat -1,-1 zowel voor Wilco als
voor Herman een betere uitkomst is dan -10,-10: als ze beiden de ander vrijspreken, worden ze ook beiden
vrijgelaten.

Het Prisoner’s Dilemma blijft knagen. Het paradoxale karakter ervan dat het Nash-evenwicht aan de ene
kant onvermijdelijk lijkt maar aan de andere kant niet de beste uitkomst is, wordt nog verscherpt in het
zogenaamde Traveller’s Dilemma.



8
Gemengde strategieën

Speltheoretisch gesproken is het eenvoudige raadspel (2.1) vreemd genoeg een stuk ingewikkelder dan het
Prisoner’s Dilemma! De tot nu toe ontwikkelde theorie lijkt er niets over te kunnen zeggen: alle strategieën
zijn maximin-strategieën (zie hoofdstuk 5) en het spel heeft geen Nash-evenwichten (zie Opgave 6.1). Toch
weet ieder kind hoe je het spel moet spelen: Rik wisselt zijn beide strategieën R1 en R2 op een toevallige
manier af en zorgt er angstvallig voor dat Kim niet ziet welke strategie hij kiest. Om dat te bereiken kan
Rik bijvoorbeeld (onzichtbaar voor Kim) een munt opgooien en bij Kop R1 spelen en bij Munt R2.

De crux is dus dat we het begrip strategie moeten uitbreiden tot een zogenaamde gemengde strategie. Om
verwarring te voorkomen noemen we een strategie in de tot nu toe gebruikte zin voortaan zuiver. We
noteren de bovengenoemde gemengde strategie van Rik als 1/2 · R1 + 1/2 · R2. Zo kun je je indenken
dat Rik ook een gemengde strategie als 1/3 · R1 + 2/3 · R2 tot zijn beschikking heeft: hij speelt dan de
zuivere strategie R1 met kans 1/3 en R2 met kans 2/3. Ook voor Kim is er een dergelijke zee van nieuwe
mogelijkheden, en in het algemeen zullen beide spelers gemengde strategieën willen overwegen. Merk
overigens op dat 1 · R1 + 0 · R2 = R1 enzovoort, zodat zuivere strategieën een speciaal geval zijn van
gemengde.

Omdat het spel daarmee een toevalsproces wordt, moeten we voortaan spreken over de verwachte uitbe-
taling i.p.v. de uitbetaling. We leggen aan de hand van een voorbeeld uit hoe je deze verwachte uitbetaling
uitrekent. Bekijk het nulsomspel met uitbetalingstabel

K1 K2

R1 0 2
R2 1 0

(8.1)

Stel bijvoorbeeld dat Rik de gemengde strategie 1/3 ·R1+2/3 ·R2 speelt en Kim 1/4 ·K1+3/4 ·K2. Dan is de
kans dat het paar (R1,K1) wordt gekozen gelijk aan 1/3×1/4 = 1/12, de kans op (R1,K2) is 1/3×3/4 = 1/4,
de kans op (R2,K1) is 2/3× 1/4 = 1/6, en de kans op (R2,K2) is 2/3× 3/4 = 1/2. De kans op een gegeven
strategiepaar is namelijk gelijk aan het product van de kansen op iedere strategie afzonderlijk, omdat we
aannemen dat Rik en Kim bij wijze van spreken onafhankelijk van elkaar dobbelen om hun strategie te
kiezen. Je vindt de verwachte uitbetaling dan door de kans op ieder strategiepaar te vermenigvuldigen
met de bijbehorende uitbetaling en deze resultaten vervolgens op te tellen. De verwachte uitbetaling aan
Rik is dus 1/12× 0 + 1/4× 2 + 1/6× 1 + 1/2× 0 = 2/3. Die aan Kim is −2/3, want het is een nulsomspel.

Opgave 8.1 Rik speelt in het spel (8.1) de gemengde strategie 1/2 ·R1 + 1/2 ·R2. Bereken de verwachte uitbetaling
aan Kim wanneer zij respectievelijk de strategieën K1, K2, en k · K1 + (1 − k) · K2 speelt, met 0 < k < 1. Doe
dezelfde opgave voor de gemengde strategie 1/3 ·R1 + 2/3 ·R2. Wat valt je op?

Opgave 8.2 Het begrip dominantie uit hoofdstuk 4 geldt in dezelfde vorm voor gemengde strategieën.

K1 K2 K3

R1 0 8 6
R2 13 4 12
R3 3 5 1

(8.2)

In het spel (8.2) domineert geen enkele zuivere strategie een zuivere strategie. Laat zien dat de gemengde strategie
1/2 ·R1 + 1/2 ·R2 de zuivere strategie R3 domineert. Schrap deze laatste uit de tabel (je weet immers zeker dat Rik,
die rationeel speelt, deze niet zal kiezen) en ga na of Kim dan een gedomineerde strategie heeft.
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Nash-evenwichten in gemengde strategieën

Lees Definitie 6.1 van het begrip Nash-evenwicht nog eens na. De term ‘strategie’ daarin sloeg toen nog op
een zuivere strategie. De algemene definitie van een Nash-evenwicht voor gemengde strategieën is precies
hetzelfde! De term ‘strategie’ in Definitie 6.1 betekent dan uiteraard gemengde strategie, waarbij we in
herinnering brengen dat een zuivere strategie daar een speciaal geval van is.

Opgave 9.1 Rik speelt het spel (8.1) volgens 1/3 ·R1 + 2/3 ·R2, terwijl Kim 2/3 ·K1 + 1/3 ·K2 kiest. Ga na dat
dit paar een Nash-evenwicht is. Met andere woorden, laat zien dat:

• als Rik 1/3 ·R1 + 2/3 ·R2 speelt, Kim het niet beter kan doen dan met 2/3 ·K1 + 1/3 ·K2;

• als Kim 2/3 ·K1 + 1/3 ·K2 kiest, Rik geen betere keuze heeft dan 1/3 ·R1 + 2/3 ·R2.

Let op! Als je de opgave goed hebt gemaakt, zie je dat Kim het weliswaar niet beter kan doen dan met de
gegeven strategie, maar wel even goed. Sterker nog, als Rik de genoemde evenwichtsstrategie speelt, maakt
het voor de uitbetaling aan Kim niet uit of zij K1, K2, of k · K1 + (1 − k) · K2 speelt (met 0 < k < 1). En
omgekeerd, als Kim de evenwichtsstrategie kiest, krijgt Rik bij iedere strategie dezelfde uitbetaling.

Deze opmerking is de sleutel om niet-zuivere Nash-evenwichten uit te rekenen, d.w.z. Nash-evenwichten
waarbij geen van beide spelers een zuivere strategie speelt. De strategieën r ·R1 + (1− r) ·R2 met 0 < r < 1
en k ·K1 + (1− k) ·K2) met 0 < k < 1 vormen namelijk precies in het volgende geval een Nash-evenwicht:

1. de strategieparen (r · R1 + (1 − r) · R2,K1) en (r · R1 + (1 − r) · R2,K2) geven dezelfde verwachte
uitbetaling aan Kim;

2. de strategieparen (R1, k · K1 + (1 − k) · K2) en (R2, k · K1 + (1 − k) · K2) geven dezelfde verwachte
uitbetaling aan Rik.

Waarom is dit zo? Als de eerste eis niet zou gelden, bijvoorbeeld omdat K1 Kim tegen r · R1 + (1 − r) · R2

meer oplevert dan K2, dan zou ze beter K1 dan k ·K1 + (1− k) ·K2 kunnen spelen en is er dus volgens de
definitie geen sprake van een Nash-evenwicht. Analoog voor eis 2. Om een niet-zuiver Nash-evenwicht te
berekenen, zoek je dus een getal r met 0 < r < 1 dat aan eis 1 voldoet én een getal k met 0 < k < 1 dat aan
eis 2 voldoet. Heb je zulke getallen, dan is het strategiepaar (r ·R1 + (1− r) ·R2, k ·K1 + (1− k) ·K2) een
(niet-zuiver) Nash-evenwicht. Bestaan r en k niet beide? Dan is er ook geen niet-zuiver Nash-evenwicht!

Opgave 9.2 Bereken m.b.v. deze methode de gemengde Nash-evenwichten van Chicken met uitbetalingstabel (2.3).

Een fundamentele stelling van Nash zegt dat een spel altijd minstens één Nash-evenwicht heeft, dat in
principe zuiver (beide spelers kiezen een zuivere strategie), zuiver/niet-zuiver (de ene speler kiest een
zuivere strategie, de andere een niet-zuivere) of niet-zuiver (beide spelers kiezen een niet-zuivere strategie)
kan zijn. Prisoner’s Dilemma heeft uitsluitend een zuiver Nash-evenwicht, terwijl (2.1) en (8.1) beide alleen
een niet-zuiver Nash-evenwicht hebben. Uit de opgaven 7.1 en 9.2 zie je dat Chicken twee zuivere en een
niet-zuiver Nash-evenwicht heeft. Het zuiver/niet-zuivere geval komt zelden voor en kan meestal direct
vanuit de definitie van een Nash-evenwicht worden uitgesloten.
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Antwoorden op de opgaven

4.1 Kims strategie K1 domineert zowel K2 als K3. Onderling zijn K2 en K3 niet te vergelijken. Omdat Riks
strategie R2 zowel R1 als R3 domineert, zal Rik R1 en R3 niet spelen en Kim zal K2 en K3 niet spelen.
Met rationele spelers eindigt het spel dus op het kruispunt (R2,K1): Rik verliest 1 en Kim wint 1.

4.2 In de gereduceerde tabel
K1 K2 K3

R1 0 4 3
R2 5 2 6

(10.1)

is K1 altijd beter voor Kim dan K3. Ook K3 kan dus worden geschrapt, waarna overblijft

K1 K2

R1 0 4
R2 5 2

(10.2)

Hierin zijn geen verdere dominantierelaties: tegen K1 speelt Rik het beste R2, tegen K2 speelt Rik R1,
en analoog voor Kim (ga na).

4.3 Een voorbeeld is - zie ook (5.1) -
K1 K2 K3

R1 -3 18 -20
R2 -1 5 2
R3 -2 -4 15

(10.3)

Als Kim K1 kiest, kan Rik het beste R2 kiezen, als Kim K2 kiest, dan kiest Rik het liefste R1, en bij K3

geeft Rik de voorkeur aan R3.

5.1 De uitbetalingstabel voor Kim is
K∗

1 K2 K3

R1 3 -18 20
R2 1 -5 -2
R3 2 4 - 15

min 1∗ -18 -15

(10.4)

Haar maximin-strategie is dus K1. Het spel eindigt dus met R2 voor Rik en K1 voor Kim, zodat Rik
1 euro aan Kim geeft.

We kunnen zowel het perspectief van Rik als dat van Kim als volgt in één tabel aangeven:

K∗
1 K2 K3 min

R1 −3 18 −20 −20
R∗

2 −1 5 2 −1∗

R3 −2 −4 15 −4
max −1∗ 18 15

(10.5)

Vanwege het minteken in de uitbetalingen aan Kim t.o.v. die aan Rik, staat in de onderste rij genaamd
max nu steeds de maximale uitbetaling (aan Rik) van de gegeven strategie: dit is omdat de grootste
uitbetaling aan Rik de kleinste aan Kim is en voor haar dus het onvoordeligst is.



6.1 De sterretjesmethode van hoofdstuk 6 geeft onmiddellijk het eerste resultaat: er komt immers

K1 K2

R1 -1,1* *1,-1
R2 *1,-1 -1,1*

(10.6)

Op dezelfde wijze vind je de Nash-evenwichten van Chicken:

K1 K2

R1 2,2 *1,3*
R2 *3,1* 0,0

(10.7)

De Nash-evenwicht zijn dus de paren (R1,K2) en (R2,K1).

7.1 Je ziet onmiddellijk dat R2 de strategie R1 domineert, die daardoor niet speelbaar wordt. Ook voor
Wilco wordt om dezelfde reden zijn eerste strategie onspeelbaar. De sterretjesmethode om de Nash-
evenwicht te vinden geeft

K1 K2

R1 -1,-1 -14,0*
R2 *0,-14 *-10,-10*

(10.8)

Je ziet dat (R2,K2) het unieke Nash-evenwicht is.

8.1 Als Rik 1/2 ·R1 + 1/2 ·R2 speelt, dan is de te verwachte uitbetaling aan Kim bij:

K1 gelijk aan −1/2;

bij K2 gelijk aan -1;

bij k ·K1 + (1− k) ·K2 gelijk aan k × (−1/2) + (1− k)× (−1) = −1 + k/2.

Voor k = 0 geeft dit laatste weer de verwachte uitbetaling bij K2 en voor k = 1 vinden we die bij K1.

Nu speelt Rik 1/3 · R1 + 2/3 · R2. In dat geval krijgt Kim altijd −2/3, hoe ze ook speelt. Dit is een
opvallende eigenschap van de strategie van Rik, die niet wordt gedeeld door zijn eerdere keuze.

8.2 Als Rik 1/2 · R1 + 1/2 · R2 speelt, is zijn verwachte uitbetaling tegen K1 6.5, tegen K2 6 en tegen K3

9. Dat is altijd beter dan wanneer hij R2 speelt, in welk geval hij gemiddeld respectievelijk 3, 5 en 1
wint. Schrappen van R3 geeft de gereduceerde uitbetalingstabel

K1 K2 K3

R1 0 8 6
R2 13 4 12

(10.9)

Hierin wordt K3 gedomineerd door 1/3 ·K1 + 2/3 ·K2. De spelers kunnen dus ook K3 schrappen.

9.1 Heeft Kim er voordeel bij als ze afwijkt? Nee, want Opgave 8.1 levert op dat alle strategieën van Kim
haar dezelfde verwachte uitbetaling geven, namelijk -2/3. Een soortgelijke berekening geeft dat Rik
tegen 2/3 ·K1 + 1/3 ·K2 altijd 2/3 krijgt, hoe hij ook speelt.

9.2 Om de niet-zuivere Nash-evenwichten te berekenen leggen we eerst eis 1 op. Tegen r ·R1 + (1− r) ·R2

krijgt Kim bij K1 als verwachte uitbetaling 2r + (1 − r) = 1 + r. Bij K2 krijgt ze 3r. Oplossen van
1 + r = 3r geeft r = 1/2. Eis 2 geeft analoog k = 1/2. Het enige gemengde Nash-evenwicht is dus
1/2 · R1 + 1/2 · R2 voor Rik en 1/2 · K1 + 1/2 · K2 voor Kim: de spelers spelen beide strategieën
gemiddeld even vaak.

Het is interessant om in (2.3) het paar 0,0 te vervangen door -M,-M, waarbij M > 0. Het niet-zuivere
Nash-evenwicht wordt dan gegeven door r = k = (M + 1)/(M + 2). Voor steeds grotere M komt dit
getal steeds dichter in de buurt van 1, zodat Rik en Kim dan steeds vaker hun veilige strategieën R1

resp. K1 gaan spelen. Dat klopt ook met je verwachting, gezien de betekenis van M .
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