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Sum of Us 2015
Winkunde – Geluk of Strategie?

Beste deelnemer aan het Wiskundetoernooi 2015,

Als fanatieke spelers/wiskundigen kunnen jullie vast niet wachten om te beginnen. Toch is het
belangrijk om eerst deze pagina even goed door te lezen!
In dit opgavenboekje kom je vijf opgaven tegen:
1. Instant Insanity
2. Ticket to Ride
3. Sudoku
4. Memory
5. Cluedo

Voor elke opgave staat hoeveel punten je kunt verdienen. In totaal kun je maximaal 450 punten
halen.
Tijdens het middagprogramma komt 1 tegen 100 als spel aan bod. Er komt elk kwartier een
multiplechoice vraag op de beamer die jullie moeten beantwoorden op de stemkastjes. Jullie
kunnen hier 10 punten per vraag voor verdienen.
Om te beginnen zie je op tafel vier grote kubussen liggen. Deze kubussen heb je nodig om de
eerste deelopgave van Instant Insanity te maken. Hiervoor krijg je 10 minuten de tijd.

Ook vind je in dit boekje alleen het eerste deel van de Ticket to Ride opgave. Hier geldt
dat je het tweede deel krijgt zodra je het eerste deel inlevert.

De Instant Insanity opgave en de Sudoku opgave moeten om 15:00 uur worden ingeleverd.
Verder kunnen de opdrachten onafhankelijk van elkaar gemaakt worden en je bent dan ook vrij
om te kiezen in welke volgorde je de opgaven maakt en hoe je het werk verdeelt binnen je team.

Je mag gebruik maken van een rekenmachine. Let op, deze rekenmachine mag niet grafisch
zijn!
Zorg ervoor dat om 15:30 alle opgaven zijn ingeleverd. Lever telkens alleen de antwoord-
formulieren in.

Heel veel succes!

Colofon
Deze opdrachten zijn geschreven door:
Maartje Geurts, Giselle Loeffen en Rowan Reijtenbagh.
Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met Universität zu Köln en Katholieke Uni-
versiteit Leuven.
Wieb Bosma en Han de Paepe hebben met een kritisch oog gezorgd voor verbeteringen.
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Tijdschema Sum of Us

Tijd Activiteit

14:00 Start Sum of Us
Start deel I Instant Insanity

14:10 Eind deel I Instant Insanity

15:00 Inleveren Instant Insanity deel II en Sudoku

15:30 Einde Sum of Us (lever alles in!)

Let op: Deel II van Ticket to Ride krijg je pas nadat deel I is ingeleverd!

Puntentelling Sum of Us

Vraag Punten

? Instant Insanity 1A 10
1B 15
1C 20
1D 15
1E 35

? Ticket to Ride 2A 20
2B 30
2C 30
2D 15

? Sudoku 3A 30
3B 25
3C 20

? Memory 4A 15
4B 20
4C 30
4D 20

? Cluedo 5A 30
5B 35
5C 35

? 1 tegen 100 1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
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1 Instant Insanity

1.1 Instant Insanity deel 1

Instant Insanity is een puzzel bestaande uit vier kubussen met vlakken in vier verschillende
kleuren: rood (R), groen (G), blauw (B) en wit (W). Het is de bedoeling om de kubussen op
elkaar te stapelen zodat aan elke kant van de toren alle vier de verschillende kleuren zichtbaar
zijn.

Opgave 1A: Per team hebben jullie een set van vier kubussen gekregen. Het is de bedoeling
dat je deze Instant Insanity puzzel binnen de tijd oplost.

Je hebt hiervoor maximaal 10 minuten de tijd, daarna gaat iedereen verder. Om 14:10 ko-
men er medewerkers langs om te controleren of de gebouwde toren correct is.
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1.2 Instant Insanity deel 2

Zoals jullie (hoogst waarschijnlijk) hebben gemerkt is het geen eenvoudig kunstje om snel een
oplossing van Instant Insanity puzzel te vinden. Dit komt omdat er 331776 mogelijkheden zijn
om vier kubussen op te stapelen. Het vinden van de oplossing door verschillende mogelijkheden
te bekijken kan hierdoor erg tijdrovend zijn. Daarom gaan we met behulp van grafentheorie
systematisch de oplossingen bepalen.

Figuur 1: Kubussenset 1

We bekijken de vier kubussen uit Figuur 1 (let op: dit zijn andere kubussen dan die uit opgave
1A). We kunnen kubus 4 weergeven met behulp van een graaf, zie Figuur 2. De dubbele lijn
tussen de punten R en G geeft weer dat er op kubus 4 twee keer twee overstaande vlakken rood
en groen zijn. De lus bij het punt W geeft aan dat er op kubus 4 twee overstaande vlakken wit
zijn. Voor elke kubus kunnen we een soortgelijke graaf maken. We kunnen deze samenvoegen
in één graaf, zodat we een graaf krijgen die alle kubussen representeert. De labels bij de lijnen
staan voor de desbetreffende kubus.

Figuur 2: Graaf corresponderend met blok 4.

Opgave 1B:
Breid de graaf op het antwoordenblad in Figuur 2 uit zodat deze correspondeert met alle vier
de kubussen.

We hebben nu een graaf die correspondeert met de gegeven kubussen. We willen de vier kubus-
sen zo stapelen dat zowel het voor- en achteraanzicht als het aanzicht van de twee zijkanten alle
vier de kleuren bevat. Je kunt dit doen door twee passende deelgrafen te vinden (van de graaf
die correspondeert met de vier kubussen) en vanuit daar de oplossing van de puzzel te bepalen.

Een oplossing van de puzzel met de kubussen uit Figuur 1 kan weergegeven worden door de
twee grafen uit Figuur 3 op de volgende pagina. We kunnen ervoor kiezen dat de linkergraaf
correspondeert met de voor- en achterkant van de kubussen en de rechtergraaf met de twee
zijkanten. Uit de linkergraaf kunnen we bijvoorbeeld opmaken dat kubus 4 dan rood en groen
aan de voor- en achterkant van de toren heeft. Dit kun je zien aan de lijn met label 4 tussen de
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punten G en R.

Figuur 3: Grafen die de oplossing van de puzzel representeren

Bij het stapelen beginnen we met kubus 1 en dus ligt 4
bovenop. Aan de hand van de linker deelgraaf kun je
de voor- en achterkant van de toren bepalen. Daarna
kun je met behulp van de rechter graaf de invulling
van de kubussen links en rechts bepalen. Wanneer je
dit stap voor stap doet, krijg je de toren uit de af-
beelding hiernaast. Deze toren is een oplossing van
de Instant Insanity puzzel van de kubussen uit Figuur
1.

Voor elke oplossing van de Instant Insanity puzzel kunnen we twee grafen geven die de op-
lossing representeren. Dit zijn beide deelgrafen van de oorspronkelijke graaf. Deze deelgrafen
hebben een aantal eigenschappen:

1. Elk punt heeft graad 2.

2. Elke kubus wordt in elke deelgraaf gerepresenteerd door exact één lijn.

3. De twee deelgrafen hebben geen gemeenschappelijke lijnen.

Deze eigenschappen kun je gebruiken om voor een viertal kubussen een oplossing van de In-
stant Insanity puzzel te vinden. Ga op zoek naar passende deelgrafen van de oorspronkelijke
graaf die aan alle drie de eigenschappen voldoen en bepaal aan de hand daarvan jullie oplossing.

Opgave 1C:
Vind twee deelgrafen die één oplossing representeren van de Instant Insanity puzzel behorend
bij de kubussenset uit Figuur 4.
Hint: Maak eerst de graaf corresponderend met de vier kubussen en ga dan op zoek naar twee
deelgrafen.

Opgave 1D:
Geef in de tabel op het antwoordfomulier de weergave van de oplossing behorend bij de grafen
uit opgave 1C aan.

Niet elke Instant Insanity puzzel heeft een unieke oplossing. Het kan zijn dat er meerdere oplos-
singen mogelijk zijn. Verder kunnen oplossingen door draaiing van kubussen verschillend lijken,
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Figuur 4: Kubussenset 2

maar dit in werkelijkheid niet zijn. Om onderscheid te maken tussen de écht verschillende oplos-
singen kijken we naar de deelgrafen behorend bij deze oplossingen. We kijken paarsgewijs naar
oplossingen om te bepalen of deze verschillen. Bekijk de twee deelgrafen van de ene oplossing
en noem de lijnverzameling van deze twee grafen samen LO1 . Bekijk ook de twee deelgrafen
van de andere oplossing en noem de lijnverzameling van deze grafen samen LO2 . We zeggen
dat twee oplossingen essentieel verschillend zijn wanneer LO14 LO2 6= ∅, oftewel wanneer de
lijnverzamelingen tenminste een lijn verschillen.

Opgave 1E:
Vind alle andere essentieel verschillende oplossingen van de puzzel uit Figuur 4 (dus niet het
antwoord uit 1D). Vul deze in, in de tabellen op het antwoordformulier.
Het kan zijn dat je niet alle tabellen hoeft te gebruiken.
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1.2.1 Instant Insanity - Kladblad

Figuur 5: Grafen

Figuur 6: Torens
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2 Ticket to Ride

2.1 Ticket to Ride deel 1

Let op! Dit is slechts het eerste deel van de opgave. Het tweede deel van de opgave krijg je zodra
je de antwoorden van het eerste deel inlevert.

Ticket To Ride is een bordspel waarbij een landkaart op het bord wordt weergegeven. Spelers
krijgen aan het begin van het spel opdrachtkaartjes met op elk kaartje twee steden die ze met
elkaar moeten verbinden. Dit kunnen ze doen door treinrails aan te leggen tussen die steden.
Vaak kan er geen directe verbinding tussen steden gelegd worden. In dat geval zullen de spelers
treinrails moeten aanleggen via andere steden.
De spelers krijgen punten voor elk stuk treinrails dat ze aanleggen. Het aantal punten is afhan-
kelijk van de lengte van het stuk treinrails. Ook krijgen de spelers punten voor elke voltooide
opdrachtkaart. Een opdrachtkaart (met daarop de twee steden) is voltooid als de speler via zijn
eigen treinrails van de ene naar de andere stad kan ’reizen’. De speler die aan het eind van het
spel de meeste punten heeft, wint natuurlijk.

Voorbeeld: In de bijlage (en in de figuur op het antwoordenblad) zie je op het bord van
Ticket To Ride - Amerika dat Seattle en Toronto met elkaar verbonden kunnen worden via
Helena en Duluth. In dat geval zijn er drie stukken treinrails gebruikt. Alle drie de stukken
treinrails hebben lengte 6.

Het spelbord kunnen we zien als een graaf waarbij de knopen de steden voorstellen en de
lijnen de stukken treinrails die tussen twee steden liggen. De lengte van de lijnen kunnen we
aangeven met een functie f : L → N die elke lijn l een waarde f(l) geeft die gelijk is aan de
lengte van lijn l.
Zo zien we in de bijlage bijvoorbeeld dat f([Duluth-Toronto]) = 6.

Je hebt de volgende zes opdrachtkaarten:

• Denver – Nashville

• El Paso – Atlanta

• Omaha – Dallas

• Saint Louis – Santa Fe

• Oklahoma City – New Orleans

• Kansas City – Little Rock

Opgave 2A:
Maak de gëınduceerde deelgraaf, die alleen de 12 knopen bevat die hierboven staan aangegeven.
Teken de graaf in de figuur op het antwoordenblad door de benodigde knopen en lijnen in te
kleuren.
Er is een kladblad bijgevoegd.
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Omdat de aangegeven steden allemaal bij elkaar in de buurt liggen, kun je paden combineren
door op een slimme manier de stukken treinrails aan te leggen.

Voorbeeld: Als je bijvoorbeeld Denver en Nashville met elkaar wil verbinden en je gaat
rails aanleggen via Kansas City, Oklahoma en Little Rock, dan heb je ook meteen Kansas City
en Little Rock met elkaar verbonden.
Het aanleggen van stukken treinrails kost natuurlijk wel wat. Langere stukken zijn duurder en
het is dan dus verstandig om de paden zo goedkoop mogelijk te kiezen. Het is hierbij goed om
te weten dat de kosten van een stuk treinrails (l) gelijk zijn aan de lengte van de rails (f(l)).

Opgave 2B:
De opdracht is nu om alle twaalf de aangegeven steden met elkaar te verbinden op een zo
goedkoop mogelijke manier.
Let op! Elke stad moet dus via een pad verbonden zijn met elke andere stad.
Je mag nu geen stukken treinrails aanleggen via steden die niet in het lijstje staan. Teken weer
de juiste knopen en lijnen op het antwoordenblad. Geef ook de totale kosten van alle lijnen die
je gebruikt hebt.

—— inleveren ——
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2.1.1 Ticket to Ride deel 1 - Bijlage
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2.1.2 Ticket to Ride deel 1 - Kladblad
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3 Sudoku

Hieronder staat links een afbeelding van een 9× 9-sudokupuzzel en rechts een 9× 9-sudoku.
De suduko is een oplossing van de sudokupuzzel.

5
8 2

7 1 5

4 5 3
1 7 6

3 2 8

6 5 9
4 3

9 7

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

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

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

In een sudoku komen de getallen 1 t/m n (in dit geval 1 t/m 9) in elke rij, kolom en blok
precies één keer voor.
Een sudokupuzzel is een n × n-rooster (in dit geval 9 × 9) waarvan slechts enkele vakjes al
ingevuld zijn.
Niet elke puzzel heeft een unieke oplossing. Kijk maar eens naar de puzzel die hier links boven
staat. Deze puzzel heeft naast de gegeven oplossing hierboven, nog een andere oplossing:

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

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

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

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

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

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

Figuur 7: Twee oplossingen van de gegeven puzzel

De getallen die al gegeven zijn in de puz-
zel noemen we hints. We kunnen nu de
hints van de puzzel aanvullen zodat deze
wel een unieke oplossing heeft. Dat kun-
nen we doen door één van de rode getallen
hierboven als extra hint te geven. Dan lig-
gen de andere rode getallen namelijk ook
vast en blijft er dus precies een oplossing
over.

5 3
8 2

7 1 5

4 5 3
1 7 6

3 2 8

6 5 9
4 3

9 7
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De rode getallen in de oplossingen in Figuur 7 zijn een voorbeeld van een zogenaamde on-
vermijdelijke verzameling. Dat is een niet-lege verzameling hokjes waarvan je de ingevulde
getallen onderling kunt verwisselen zodat het geheel nog steeds een sudoku is. De verzameling
moet minstens twee verschillende getallen bevatten en na de verwisseling moeten alle getallen
in de verzameling op een andere plek komen te staan.
Als we de rode 3-en en 4-en van de eerste oplossing in Figuur 7 omwisselen dan krijgen we
precies de tweede oplossing.

Een ander voorbeeld van een onvermijdelijke verzameling, deze keer in een 6× 6-sudoku, staat
hieronder gegeven. Links zie je de originele sudoku en rechts zie je de sudoku die je krijgt door
alle getallen in de aangegeven onvermijdelijke verzameling op een andere plek te zetten.

2 1 6 5 4 3
3 5 4 2 6 1

1 6 2 3 5 4
5 4 3 6 1 2

6 2 1 4 3 5
4 3 5 1 2 6

1 6 2 5 4 3
3 5 4 2 6 1

6 2 1 3 5 4
5 4 3 6 1 2

2 1 6 4 3 5
4 3 5 1 2 6

Om de onvermijdelijke verzamelingen op te kunnen schrijven, voe-
ren we de volgende notatie in. Eerst geven we elke blok in de su-
doku een letter. Linksboven beginnen we met een A en we wijzen
de letters dan toe van links naar rechts en van boven naar beneden.
Hiernaast zie je het resultaat voor een 6× 6-sudoku.

A B
C D
E F

Nu alle blokken een naam hebben, kunnen we de getallen in de blokken als volgt aangeven:
A1 is de 1 die in blok A staat. A2 is de 2 die in blok A staat enzovoorts.
De onvermijdelijke verzameling die hierboven in het rood staat aangegeven, kunnen we dus als
volgt noteren: {A1, A2, A6, C1, C2, C6, E1, E2, E6}.

Opgave 3A:
Bekijk onderstaande 4× 4-sudoku.

1 3 2 4
4 2 3 1

3 1 4 2
2 4 1 3

Geef alle onvermijdelijke verzamelingen van deze sudoku, maar let op;
Het is zo dat je twee onvermijdelijke verzamelingen kunt samenvoegen tot een nieuwe onvermij-
delijke verzameling. Dit doe je door de vereniging van de twee verzamelingen te nemen. Die
verenigingen mag je hier niet opschrijven als antwoord. Kijk dus goed of de gevonden onver-
mijdelijke verzamelingen geen samenvoegingen zijn van twee of meer kleinere onvermijdelijke
verzamelingen.

Als je opgave 3A correct hebt gemaakt, zien we dat de verzameling {A1, B3, C2, D4} de eigen-
schap heeft dat deze een niet-lege doorsnede heeft met elke onvermijdelijke verzameling.

Opgave 3B:
Leg in maximaal 20 woorden uit waarvoor je zo’n verzameling kunt gebruiken.
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Hieronder zie je een 6× 6-sudokupuzzel met daarnaast een oplossing van de puzzel.

2 1 3
1 2 4

1 3
1

4 1 3
2

2 5 4 6 1 3
6 1 3 2 5 4

1 4 2 3 6 5
5 3 6 4 2 1

4 2 1 5 3 6
3 6 5 1 4 2

De gegeven oplossing is echter niet de enige oplossing van de puzzel. Het is nu aan jullie
om de hints in de puzzel aan te vullen met zo min mogelijk hints zodat de gegeven sudoku
toch de unieke oplossing is van de puzzel. Om het je iets makkelijker te maken geven we je al-
vast alle onvermijdelijke verzamelingen die een lege doorsnede hebben met de verzameling hints.

{C2, C6, D2, D6}
{A3, A6, C3, C6, E3, E6}
{A3, A6, C5, C6, E3, E5}
{C3, C5, C6, E3, E5, E6}
{A3, A5, A6, B5, B6, D5, D6, E3, E5, E6, F5, F6}
{A5, A6, B5, B6, C5, C6, D5, D6, E5, E6, F5, F6}

Opgave 3C:
Schrijf op het antwoordformulier de extra hints in de sudokupuzzel én schrijf deze extra hints
ook op in de juiste notatie. (Als je bijvoorbeeld A3 en A4 als extra hint wilt geven, dan schrijf
je de 3 en de 4 op de juiste plaats in de sudokupuzzel én je vult {A3, A4} in op de daarvoor
aangegeven lijn.)
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4 Memory

Figuur 8: Memorybord, tegels omgedraaid

Memory is een spel waarbij tegels een bord
vormen. De tegels zijn aan de ene kant blanco
en op de andere kant staat een afbeelding.
Elke afbeelding komt twee keer voor in het
spel. De tegels liggen met de blanco kant naar
boven. We kijken in dit geval naar 16 tegels
die in een vierkant van 4 bij 4 liggen. In het
voorbeeld hiernaast zijn de tegels omgedraaid.
Deze 16 tegels zijn 8 paren van dezelfde te-
gels. De bedoeling van het spel is om zoveel
mogelijk paren te verzamelen. Dit doe je door
bij elke beurt 2 tegels om te draaien. Als je
een paar van dezelfde tegels hebt omgedraaid,
neem je deze van het bord en mag je nog een
keer. Mocht het niet gelukt zijn om een paar
om te draaien, dan draai je de tegels weer te-
rug en is de volgende speler aan de beurt.

Opgave 4A:
Bereken hoeveel verschillende borden van 4 bij 4 je met deze 16 tegels kan neerleggen.

Als vier spelers om een tafel zitten, zitten ze allen om hetzelfde bord, maar zien ze het bord
ieder van een andere kant. De structuur van het bord blijft in essentie hetzelfde.
In Figuur 9 is het bord van hierboven met de klok mee gedraaid en weergegeven. We zien dat
we vier ogenschijnlijk verschillende borden hebben, die hetzelfde zijn.

(a) Origineel
bord

(b) Bord
kwart gedraaid

(c) Bord
half gedraaid

(d) Bord
driekwart gedraaid

Figuur 9: Klasse

Borden die na draaiing hetzelfde blijken te zijn, noemen we essentieel hetzelfde. Borden die we
onderling niet door draaiing in elkaar kunnnen overbrengen, noemen we essentieel verschillend.
Een verzameling van borden die essentieel hetzelfde zijn, noemen we een klasse.
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(a) Origineel bord (b) Kwart gedraaid

Echter, niet elke klasse bevat vier ele-
menten. Namelijk een klasse van een
bord dat door twee keer draaien al exact
hetzelfde bord is, bevat maar twee ele-
menten. Hiernaast is zo’n klasse van bor-
den weergegeven. We willen weten hoe-
veel van dit soort klassen er zijn. Daar-
voor moet er gekeken worden aan welke
voorwaarden zo’n bord moet voldoen.
Dit zijn borden die een halve slag ge-
draaid exact hezelfde bord geven.

Opgave 4B:
Bereken hoeveel klassen van borden die aan deze voorwaarden voldoen, er bestaan.

Nu gaan we kijken naar verschillende manieren om het spel te spelen. Om te zien bij welke
tactiek je de meeste last hebt van pech, bekijken we per geval hoeveel tegels je maximaal moet
omdraaien om alle paren te vinden. Hier bekijken we het spel alsof je het alleen speelt. Je
begint dus met een bord van tegels met de blanco kant naar boven en draait per beurt steeds
twee tegels, één voor één, om.

We bekijken een aantal tactieken, het maximaal aantal tegels voor Tactiek 1 is al berekend.

Tactiek 1 Dit is de tactiek waarbij je eerst alle tegels (twee per beurt) een keer omdraait, bekijkt,
onthoudt en terugdraait. Je onthoudt het hele bord, om daarna alle paren om te draaien.
Je kunt natuurlijk toevallig een keer een paar omdraaien. Maar als je pech hebt, vind je
geen enkel paar direct en zul je dus eerst alle 16 de tegels moeten omdraaien. Daarna
draai je nog eens elk paar om. Dit komt nu dus neer op 32 tegels maximaal.

Tactiek 2 Iedere beurt draai je twee tegels op de volgende manier om: elke keer als je bij de eerste
tegel die je in je beurt omdraait, een afbeelding tegenkomt die je al eens hebt gezien, draai
je gelijk de andere helft van het paar om. Wanneer de eerste tegel die je omdraait niet
bekend is, maar je bij de tweede tegel die je draait wel een bekende afbeelding tegenkomt,
draai je dat paar direct de beurt erna. Verder onthoud je alles wat je hebt gezien en draai
je niet een tegel nog eens om, behalve om het desbetreffende paar te draaien.

Tactiek 3 Bij deze manier gaan we ervan uit dat je niet goed bent in onthouden, dat je maar een
geheugencapaciteit van 1 tegel hebt. Je draait de eerste twee tegels, als dit niet een paar
vormt, ga je op zoek naar de tegel met dezelfde afbeelding als de eerst omgedraaide tegel.
Je draait wel telkens twee nieuwe tegels. Als je de gezochte afbeelding tegenkomt bij
je eerst omgedraaide tegel, draai je direct de tweede van het paar. Als je de gezochte
afbeelding vindt bij de tweede tegel die je omdraait, draai je het paar de volgende beurt.
Na het omdraaien van het paar begin je helemaal opnieuw met de overgebleven tegels.

Opgave 4C:
Bereken voor de tactieken 2 en 3 hoeveel tegels je maximaal moet omdraaien.

Opgave 4D:
Om dit probleem te generaliseren gaan we er nu vanuit dat we in plaats van 16 tegels, 2n tegels
hebben en dus n paren. Geef nu voor alle drie de tactieken weer hoeveel tegels je dan maximaal
moet omdraaien.
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5 Cluedo

Spelers van Cluedo proberen erachter te komen welke dader (één van 6 mogelijke verdachten)
met welk wapen (ook 6 mogelijkheden) in welke kamer (9 mogelijkheden) een moord heeft
gepleegd. De spelers hebben kaarten in de hand gekregen, met daarop een afbeelding van een
kamer of een verdachte of een wapen; een drietal met één van elk (de gezochte oplossing) is in
een envelop weggeborgen, de rest is verdeeld.
Om de beurt bepalen spelers met een dobbelsteen waarheen hun pion gezet mag worden op het
speelbord; komen ze daarbij in een kamer, dan mogen ze een vermoeden uitspreken.
Zo’n vermoeden bestaat uit een drietal van:

• een kamer, dat mag alleen de kamer zijn waar de pion staat.

• een persoon, vrij te kiezen.

• een wapen, vrij te kiezen.

De andere spelers kijken of een kaart in hun hand dit vermoeden weerlegt; alleen de eerste speler
(met de klok mee) voor wie dit geldt toont zo’n kaart. Hierna gaat de beurt naar de volgende
speler. Natuurlijk kan het zijn dat niemand het uitgesproken vermoeden kan weerleggen. Een
speler kan er éénmaal in het spel voor kiezen in zijn beurt zijn eindoplossing te geven: blijkt dit
correct (bij het bekijken van de oplossing) dan heeft deze speler gewonnen. Maar als het fout
is mag hij verder natuurlijk niet meer meedoen met het spel.

Figuur 11: Speelbord
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Om een vermoeden uit te spreken (en er zo achter te komen welke kamer in de envelop zit), zul
je langs elke kamer moeten waarvan je dat nog niet weet. Duidelijk is nu dat het handig is om
in het begin zoveel mogelijk kamers al in de hand te hebben, zodat je niet het hele bord over
hoeft om erachter te komen welke kamers het allemaal niet zijn.

Het valt Bastiaan op dat Jasper, die altijd deelt, opvallend vaak veel kamers in zijn handen
heeft. Bastiaan vermoedt dat Jasper de kaarten ’steekt’, zodat hij gunstige kaarten in handen
krijgt. Om te testen of Jasper vals speelt houdt Bastiaan voor 10 potjes bij wie welke kaarten
had in het spel. Hij heeft dit in onderstaande tabel bijgehouden:

Spel 1 Kamers Wapens Verdachten Spel 6 Kamers Wapens Verdachten

Bastiaan 2 2 2 Bastiaan 2 2 2
Willem 2 2 2 Willem 2 1 3
Jasper 4 1 1 Jasper 4 2 0

Spel 2 Spel 7

Bastiaan 4 0 2 Bastiaan 3 3 0
Willem 2 4 0 Willem 2 0 4
Jasper 2 1 3 Jasper 3 2 1

Spel 3 Spel 8

Bastiaan 2 2 2 Bastiaan 2 2 2
Willem 2 2 2 Willem 2 2 2
Jasper 4 1 1 Jasper 4 1 1

Spel 4 Spel 9

Bastiaan 2 2 2 Bastiaan 2 3 1
Willem 2 3 1 Willem 2 1 3
Jasper 4 0 2 Jasper 4 1 1

Spel 5 Spel 10

Bastiaan 3 2 1 Bastiaan 3 2 1
Willem 1 3 2 Willem 3 2 1
Jasper 4 0 2 Jasper 2 1 3

Opgave 5A:
Bereken hoeveel kamers, verdachten en wapens ieder heeft gekregen in totaal in de 10 spelletjes
en gebruik de χ2-test met een significantie van 10% om erachter te komen of Jasper vals speelt.
Geef hierbij χ2-waarde, rond deze af op 3 decimalen, en je conclusie.
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Bij het uitspreken van een vermoeden kun je ervoor kiezen om kaarten te noemen die je zelf op
handen hebt. Dit kan tactisch zijn omdat je dan zelf een beetje beheerst welke kaarten je te zien
krijgt. Ook wordt de kans dat je geen enkele kaart te zien krijgt van de andere spelers groter.
Op het moment dat je geen enkele kaart van je tegenspelers te zien krijgt, is dit natuurlijk erg
gunstig. Dit betekent dat je vermoeden niet door hen weerlegd kan worden en daarom moeten
de kaarten waar jij om gevraagd hebt wel in de envelop zitten.

We zien informatie die in een beurt verkregen is, als een soort winst. We noemen dit Rela-
tief Gewonnen Informatie (RGI). De RGI kan alleen voor kamer, wapen en verdachte apart
uitgerekend worden. Om de RGI te berekenen, tellen we de mogelijkheden die er waren vóór
het uitgesproken vermoeden, rekening houdend met de kaarten op hand. Daarna tellen we, als
de beurt klaar is, hoeveel er bekend is geworden. We delen deze waarden door elkaar om de
Relatief Gewonnen Informatie te bepalen. Als we bijvoorbeeld kijken naar kamers:
Tel het aantal kamers waarvan je nog niet weet of deze het wel of niet zijn, spreek het vermoeden
uit en na het vermoeden tel je over hoeveel kamers je nu iets te weten bent gekomen.
De RGI is:

RGI =
aantal kamers waar iets van bekend is geworden na het vermoeden

aantal kamers waar niets van bekend was voor het vermoeden

Dit betekent dat als je zelf 2 kamers in handen hebt, er nog 7 kamers onbekend zijn. Als je
een vermoeden uitspreekt en deze wordt weerlegd dan: RGI = 1

7 . Maar kom je erachter dat
de moord is gepleegd in de kamer van jouw vermoeden, zien we dat: RGI = 1. Dit omdat je
behalve van de kamer uit jouw vermoeden weet dat deze het WEL is, nu ook van alle andere
kamers weet dat deze het NIET zijn. Natuurlijk werkt dit hetzelfde voor wapens en verdachten.
Willem heeft de tactiek om bij zijn eerste vermoeden, wanneer hij dus nog niets meer weet dan
zijn eigen kaarten, altijd 2 kaarten uit eigen hand te noemen en 1 niet uit eigen hand.
Stel dat Willem 2 kamers, 2 wapens, 2 verdachten in zijn hand heeft. We zien dan dat hij
het beste een wapen of een verdachte kan vragen; deze zijn in dit geval equivalent omdat er
evenveel wapens als verdachten zijn in het spel, en hij er ook evenveel in handen heeft. De
verwachtingswaarde van de RGI is dan 0.4375. Als hij een kamer zou vragen, zien we dat de
verwachtingswaardevandeRGI ≈ 0.265. De verwachtingwaarde van de RGI voor een kamer
is dus lager en daarom kan hij dat beter niet doen.

Opgave 5B:
Bereken alle drie de verwachtingswaarden van de RGI voor het geval dat Willem 3 kamers, 2
wapens, 1 verdachte in zijn handen heeft. Rond je antwoorden af op 2 decimalen. Adviseer
daarmee om welke nieuwe kaart (die hij dus niet op handen heeft) Willem het beste kan vragen.

Willem wil zijn tactiek eens bijschaven en kijkt hoe het loopt als hij in plaats van 1 nieuwe, om
2 nieuwe kaarten vraagt. (Bij zijn vermoeden kiest hij dus 1 kaart uit zijn hand en 2 andere die
hij niet zelf heeft.) We bekijken de situatie dat Willem begint met 2 kamers, 2 wapens, en 2
verdachten in handen. We gaan er verder vanuit dat als een speler twee kaarten kan laten zien
om het vermoeden te weerleggen, de speler willekeurig kiest uit de twee kaarten.
Let op, om de RGI te kunnen combineren moet je deze per categorie apart uitrekenen en daarna
optellen.

Opgave 5C:
Om welke nieuwe kaarten kan hij nu het beste vragen? Geef ook hier alle verwachtingswaarden
van de RGI, afgerond op 2 decimalen.
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