
Toelichting Sum of Us 2008
De regering van Onsland moet elke dag beslissingen nemen en onderhandelen met andere
landen. Hierbij kan wiskunde goed van pas komen, zoals vandaag zal blijken!

Vanmiddag zijn jullie een expertteam dat de regering van Onsland helpt bij een aantal be-
langrijke zaken. De regering heeft vijf opdrachten voor jullie. In dit dossier vinden jullie een
omschrijving van elk van deze opdrachten. Jullie mogen zelf beslissen hoe de taken verdeeld
worden en in welke volgorde jullie de opdrachten oplossen.

Opdrachten 1 en 2 zijn internationale problemen. Hiervoor moeten jullie onderhandelen met
andere landen. Jullie kunnen met het hele team een strategie bepalen, maar uiteindelijk
moet voor elk van deze twee opdrachten één persoon1 jullie land vertegenwoordigen in de
onderhandelingen. Het is belangrijk dat jullie de opdrachten goed doorlezen voordat de
onderhandelingen beginnen, want bij de onderhandelingen zelf is hier geen tijd meer voor!
Bij opdracht 1 zal de vertegenwoordiger twee keer worden opgehaald (en teruggebracht) om
de twee investeringsstrijden te voeren. Bij opdracht 2 zal 5 minuten voor het begin van de
onderhandelingen een student de vertegenwoordiger op komen halen. Opdrachten 3, 4 en 5
lossen jullie intern op zonder discussie met andere landen.

De politieke agenda ziet er als volgt uit:

• 14:00 Ontvangst dossier

• 14:35-14:55 Onderhandelingen opdracht 2

• 15:05-15:25 Investeringsstrijd opdracht 1

• 15:30 Deadline opdrachten 3, 4 en 5

Voor de portefeuilles kunnen maximaal de volgende punten verdiend worden:

1. Olierijk of Oliedom?: 70 punten

2. Internationale Viskunde: 120 punten

3. Binnenlandse Viskunde: 120 punten

4. Gastarbeiders: 80 punten

5. Kerncentrale: 110 punten

1Dit mag twee keer dezelfde persoon zijn.
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1. Olierijk of Oliedom?
In Olierijk is een groot olieveld ontdekt. Onsland wil de oliebronnen graag exploiteren. Maar
er is een grote concurrent die evenzeer gëınteresseerd is. Onsland en de concurrent hebben in
deze kwestie niet zozeer als doel om netto winst te maken, maar om de ander af te troeven.
Onsland en de concurrent willen allebei door middel van het uitvoeren van exploratieboringen
maximaal 140 miljoen dollar investeren om de rechten op de nieuwe bronnen in Olierijk
te verwerven. Desnoods wordt verlies geleden, zolang dat maar minder is dan dat van de
concurrent.

Degene die het meest in de exploratieboringen investeert, zal de rechten verwerven. Degene
die de rechten verwerft, kan de olie verkopen voor 100 miljoen dollar. De netto winst is dan
dus 100 miljoen min de investering (als dit bedrag negatief is, is het dus een verlies). Degene
die de rechten niet verwerft, is zijn investeringen gewoon kwijt.

Opdracht

Wijs een vertegenwoordiger aan, die de investeringsstrijd aangaat met een ander land. Een van
beide landen doet een openingsbod, waarna om beurten een land een hoger investeringsbod
doet dan het laatste bod van de tegenstander, óf zich terugtrekt uit de strijd. In dat laatste
geval zijn de onderhandelingen afgelopen: het andere land ontvangt de rechten en beide landen
zijn hun investeringen kwijt.
Verhogingen gaan in eenheden van miljoenen dollars.
Je mag niet meer dan 140 miljoen dollar bieden.
Ieder bod is openbaar.
Winnaar is het land dat meer winst of minder verlies maakt dan de ander.
Bij gelijke winst/verlies krijgen beide landen een deel van de punten.

Je speelt deze opdracht twee keer tegen verschillende tegenstanders. De ene keer doe jij een
openingsbod, de andere keer je tegenstander.

De investeringsstrijd vindt plaats om 15:05.
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2. Internationale Viskunde
Onsland ligt samen met vier andere landen aan een visrijke zee. Door overbevissing dreigt
de vis uit te sterven. Daarom beslist een visautoriteit hoeveel ton er in elk van de komende
vier jaar door elk van de landen gevangen mag worden. Elk jaar moet ten minste 25 ton vis
overblijven.

De toekenningsprocedure is elk jaar als volgt:

• Elk land vraagt een hoeveelheid vis in tonnen (met één decimaal) aan.
• De visautoriteit kent vis toe zolang er meer dan 25 ton vis over is.
• Het land met de laagste aanvraag krijgt als eerste zijn quotum toegewezen. Dan het

land met de op één-na-laagste aanvraag, enzovoort.
• Als een land aan de beurt is en er is niet voldoende vis over om de gehele aanvraag toe

te kennen, dan krijgt dit land slechts de nog beschikbare vis (namelijk het restant min
25 ton).

• Als twee (of meer) landen evenveel aanvragen en er is niet meer genoeg vis voor beide,
dan wordt de nog beschikbare vis gelijk verdeeld over deze landen.

De vis die in een jaar niet gevangen wordt, plant zich voort. Daarom zal aan het begin
van het volgend seizoen de vispopulatie anderhalf keer zo groot zijn. Op dit moment is de
vispopulatie 70 ton.

Wanneer een land in een jaar y ton vis aanvraagt en x ton vis toegewezen krijgt, dan is zijn
winst 20x! y2 maal duizend euro.

Opdracht

Wijs een vertegenwoordiger aan, die met vier andere landen gaat onderhandelen over de
visquota. Deze onderhandelingen vinden plaats in vier rondes (elk jaar is een ronde). Iedere
ronde gaat als volgt:

• Aan het begin van de ronde wordt bekend gemaakt hoeveel vis er nog over is.
• De vertegenwoordigers overleggen met elkaar hoeveel vis ze dat jaar zouden kunnen gaan

aanvragen (eerste ronde 5 minuten, volgende rondes 2 minuten). Eventuele afspraken
zijn niet-bindend.

• De vertegenwoordigers dienen onafhankelijk van elkaar hun aanvraag in bij de visauto-
riteit (1 minuut). De vertegenwoordigers hoeven hun aanvragen niet aan elkaar bekend
te maken.

• De autoriteit kent de visquota toe en berekent de nieuwe visstand (2 minuten).

De vertegenwoordiger wil een zo groot mogelijke totale winst (over de vier jaar) voor zijn land
maken ten opzichte van alle 100 teams.

De onderhandelingen vinden plaats om 14:35.
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3. Binnenlandse Viskunde

In Onsland ligt een visrijk meer. Door overbevissing dreigt de vis echter uit te sterven.
Daarom is besloten dat er elk jaar minstens 5 ton vis in het meer moet overblijven.

Er moet een plan gemaakt worden voor de hoeveelheid vis die in elk van de komende vier
jaar gevangen wordt. Het plan moet zo worden opgesteld dat de totale winst na vier jaar
maximaal is.

De vis die in een jaar niet gevangen wordt, plant zich voort. Daarom zal aan het begin van
het volgend seizoen de vispopulatie anderhalf keer zo groot zijn. Op dit moment zit er 14 ton
vis in het meer.

Wanneer in een jaar x ton vis gevangen wordt, dan is de winst 20x! x2 maal duizend euro.

Opdracht

Bedenk hoeveel ton vis (in één decimaal) er elk van de komende vier jaar gevangen moet
worden om voor Onsland zoveel mogelijk winst te behalen.

Let op: als in een bepaald jaar minder dan 5 ton vis overblijft volgens jullie plan, dan zal dat
jaar de visvangst stoppen als er 5 ton vis over is en worden er extra kosten gemaakt!

Antwoord

Jaar 1 2 3 4
Vangst

Neem het antwoord over op het antwoordformulier!
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4. Gastarbeiders

In Onsland en in een klein buurland Kleinland is er een tekort aan goedkope arbeidskrachten.
In een gezamenlijk buurland Achterland is arbeid echter relatief goedkoop.

Beide landen kunnen ervoor kiezen om wel of geen wervingscampagne te voeren om deze
potentiële gastarbeiders aan te trekken. Een wervingscampagne kost 2 miljoen euro. Als
Onsland geen campagne voert en Kleinland wel, dan kan Onsland meeliften op de campagne
van Kleinland. Uiteraard geldt dit andersom ook.

Er zijn in Achterland 10.000 arbeiders die gëınteresseerd zijn om gastarbeider te worden. Als
beide landen campagne voeren, gaan er 7.000 arbeiders naar Onsland en 3.000 naar Kleinland.
Als alleen Onsland campagne voert, vertrekken er 6.000 gastarbeiders naar Onsland en 2.000
naar Kleinland. Als alleen Kleinland campagne voert, vertrekken er 3.000 arbeiders naar
Kleinland en 6.000 naar Onsland. Als geen van de landen campagne voert, komen er naar
beide landen geen gastarbeiders. Het financiële voordeel per 1.000 gastarbeiders is voor het
gastland 1 miljoen euro.

In deze situatie is het wenselijk om een Nash-evenwicht na te streven.

Opdracht

Geef alle zuivere Nash-evenwichten en een niet-zuiver, gemengd Nash-evenwicht.

Vul de evenwichten in in onderstaande tabellen. Als er meer vakjes zijn dan evenwichten, laat
je de overblijvende vakjes leeg.

Antwoord

Zuivere evenwichten Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 3 Evenwicht 4
Strategie Onsland
Strategie Kleinland

Niet-zuiver evenwicht Promoten met kans Niet promoten met kans
Strategie Onsland
Strategie Kleinland

Neem het antwoord over op het antwoordformulier!
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5. Kerncentrale

Een kerncentrale in Onsland wil op gezette tijden van haar kernafval af. Zij kan dit per
spoor doen en is dan in staat per dag 11 ton afval af te voeren. Vrachtauto’s bieden een
tweede mogelijkheid; dan kan per dag 5 ton afval worden afgevoerd. De laatste mogelijkheid
is transport per schip; hier is de capaciteit 16 ton per dag.

Een actiegroep die zich verzet tegen het gebruik van kernenergie stelt zich ten doel het trans-
port te verhinderen, maar kan iedere dag slechts één vorm van transport frustreren. Als de
actiegroep haar aandacht richt op het treinverkeer en het transport vindt inderdaad per spoor
plaats, brengt zij de omvang van het transport van 11 naar 3 ton omlaag. Als de actiegroep
zich richt tegen het vrachtverkeer en het vervoer vindt inderdaad met vrachtauto’s plaats,
dan wordt er maar 1 ton in plaats van 5 ton vervoerd. Als de actievoerders hun aandacht
richten op het vervoer per schip en het vervoer vindt inderdaad per schip plaats, dan wordt
er niets getransporteerd. Beide partijen zijn op de hoogte van deze gegevens.

De kerncentrale kiest elke dag middels een kansmechanisme de transportvorm die zij die dag
zal gebruiken. Zij heeft als doel de verwachte dagelijkse afvoer te maximaliseren; de actiegroep
wil daarentegen de verwachte omvang van het tegengehouden deel van het transport zo groot
mogelijk maken. Je kunt nu de uitbetalingstabel van beide partijen opstellen.

Om een regelmatige gang van zaken mogelijk te maken wil de kerncentrale een zekere gemid-
delde afvoer per dag veilig stellen. Daarom bepaalt de kerncentrale een gemengde strategie
die haar een zo hoog mogelijke verwachte afvoer garandeert.

Opdracht

Bepaal een strategie voor de kerncentrale die een zo hoog mogelijke verwachte uitbetaling
garandeert.

Let op: zorg dat de som van de kansen 1 is, anders ontvang je 0 punten voor deze opdracht.

Antwoord

Vervoersmiddel Trein Vrachtwagen Boot
Kans

Neem het antwoord over op het antwoordformulier!
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