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Beste deelnemer aan het Wiskundetoernooi 2015,

’Winkunde - Geluk of Strategie?’ is dit jaar het thema van het middagprogramma
’Sum of Us’. In dit boekje vind je het voorbereidend materiaal, dat je kunt gebruiken om je
alvast voor te bereiden op het toernooi.

Dit boekje is opgedeeld in zes hoofdstukken: verzamelingenleer, grafentheorie, combinatoriek,
verwachtingswaarde, de χ2-test en algoritmes. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je een aan-
tal oefenopgaven. De antwoorden van deze oefenopgaven zijn later deze maand te vinden op
www.ru.nl/wiskundetoernooi

Tijdens Sum of Us ga je, samen met je team, een aantal problemen oplossen. Je mag het
voorbereidend materiaal, de oefenopgaven en de uitwerkingen van de oefenopgaven gebruiken,
maar gezien de tijd, raden we je toch aan om deze documenten van tevoren alvast grondig te
bestuderen. Hierdoor zul je de opdrachten van Sum of Us sneller en beter begrijpen.
Ook mag je tijdens Sum of Us gebruik maken van een rekenmachine. Let op: deze rekenmachine
mag niet grafisch zijn!

Als je nog vragen hebt over het materiaal, dan kun je contact met ons opnemen via
toernooi@math.ru.nl.

Succes!

Colofon
Dit voorbereidend materiaal is geschreven door:
Maartje Geurts, Giselle Loeffen en Rowan Reijtenbagh.
Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met Universität zu Köln en Katholieke
Universiteit Leuven.
Wieb Bosma, Han de Paepe en Henk Don hebben met een kritisch oog voor verbeteringen
gezorgd.
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1 Verzamelingenleer

Het begrip verzameling kom je bijna overal in de wiskunde wel tegen. Een verzameling is,
zoals de naam al doet vermoeden, een verzameling van objecten. Deze objecten noemen we
elementen.
Voorbeeld:
V = {spelbord, dobbelsteen, rode pion, gele pion, blauwe pion, groene pion}.
V is de verzameling van spullen die je nodig hebt om ganzenbord te spelen met vier personen.
Deze verzameling bevat zes elementen.

Als we met verzamelingen werken, gebruiken we de volgende notatie:
Zoals je in het voorbeeld ziet, schrijven we de elementen van verzamelingen tussen accolades en
scheiden we de elementen met komma’s.
Het aantal elementen van een verzameling V geven we aan met |V |. Zo geldt in bovenstaand
voorbeeld dus dat |V | = 6.

• dobbelsteen ∈ V betekent dat dobbelsteen een element is dat bevat is in verzameling V .

• witte pion /∈ V betekent dat de witte pion geen element is van V .

In een verzameling maakt het niet uit in welke volgorde we de elementen opschrijven. Ook het
herhalen van elementen in de verzameling wordt niet gedaan.
Zo geldt dat: {1, 8, 113} = {8, 113, 1, 1, 8}.

We noemen U een deelverzameling van V , als U een deel (of alle) elementen van V bevat.
We schrijven dan: U ⊆ V .
Voorbeeld:
{2, 4, 6, 8, 10} ⊆ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

Als U ⊆ V , dan geven we de verzameling van alle elementen die wel in V zitten, maar niet in U
een speciale naam. We noemen die verzameling het complement van U en we schrijven: U .
Voorbeeld:
U = {2, 4, 6, 8, 10} en V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.
Dan U = {1, 3, 5, 7, 9}.

We kunnen verzamelingen ook met elkaar vergelijken. We kunnen bijvoorbeeld kijken welke
elementen zowel in verzameling V als in verzameling W zitten. We noemen die verzameling
elementen de doorsnede van V en W en schrijven: V ∩W
Voorbeeld:
V = {4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40} en W = {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100}.
Dan V ∩W = {4, 16, 36}.

Ook kunnen we kijken naar welke elementen in V of in W zitten. (We zeggen dat een element
in V of in W zit als dat element tenminste in één van beide verzamelingen zit.) We noemen
deze verzameling elementen de vereniging van V en W en schrijven: V ∪W
Voorbeeld:
V = {0, 2, 4, 6, 8, 10} en W = {0, 1, 3, 5, 7, 9}.
Dan V ∪W = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.
Je ziet dus dat als een element in V én in W zit, dat het element dan ook in de vereniging zit.
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Zie je nu dat (V ∩W ) ⊆ (V ∪W )?

Daarnaast kijken we nog naar elementen die wel in de vereniging van V en W zitten, maar
niet in de doorsnede. We noemen deze verzameling elementen het symmetrisch verschil en
schrijven: V∆W .
Voorbeeld:
V = {1, 2, 3, 4, 5, 6} en W = {4, 5, 6, 7, 8, 9}.
Dan V∆W = {1, 2, 3, 7, 8, 9}.

Er geldt dus dat V∆W ⊆ V ∪W .
En dat V ∪W = (V ∩W ) ∪ (V∆W ).

Een verzameling die je in de wiskunde heel vaak tegenkomt en gebruikt, is de lege verzameling
die we noteren als: ∅
Dit klinkt misschien een beetje raar, maar kijk maar eens naar de doorsnede van de volgende
twee verzamelingen: V = {1, 2, 3, 4, 5} en W = {6, 7, 8, 9, 10}.
Dan zie je dat V ∩W = ∅, want er is geen enkel element dat zowel in V zit als in W .
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Opgaven

Als V en W twee verzamelingen zijn, dan kun je die verzamelingen als volgt grafisch weer-
geven:

De verzameling V ∪W kun je als volgt arceren:

Opgave 1: Welke verzameling is gearceerd in onderstaande figuur?

Opgave 2: Arceer V∆W in de figuur hieronder.

Opgave 3: Arceer W∆(V ∩W ) in de figuur hieronder.

Opgave 4: Arceer (V ∩W ) ∪ V in onderstaande figuur.
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Opgave 5: V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} en W = {0, 2, 3, 5, 7}. Bepaal |V∆W |.

Opgave 6: Vul in: Als V een willekeurige verzameling is, dan: V∆V = ...

Opgave 7: V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} en W = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90}. Bepaal V ∩W .

Opgave 8: U = {3, 5, 7, 11, 13, 17, 19} en V = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19}. Je ziet dat U ⊆ V .
Bepaal U .

Opgave 9: Als U ⊆ V . Hoe kun je U dan ook wel uitdrukken?
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2 Grafentheorie

In het figuur hieronder staan twee voorbeelden van weergaven van grafen:

Figuur 1: Voorbeelden van grafen

In de wiskunde bekijken we een formelere definitie van grafen. Een graaf bestaat uit een verza-
meling knopen en een verzameling lijnen tussen deze knopen.

Definitie: Een graaf G is een paar (K,L) waarbij K een eindige verzameling is en L een ver-
zameling van paren uit K. De elementen uit K noemen we de knopen van G en de elementen
uit L noemen we de lijnen van G.

Bij de notatie van lijnen maken we geen onderscheid tussen [1, 2] en [2, 1]. Deze staan beide
voor de lijn tussen de knopen 1 en 2. Die knopen noemen we de uiteinden van de lijn.
Een lijn die twee keer dezelfde knoop als uiteinde heeft, noemen we een lus. In de linkergraaf
van Figuur 1 zie je dat er een lus bij knoop 4 is. We noteren deze lus als volgt: [4, 4].

Soms is het handig om de lijnen uit een graaf een naam
te geven. Bijvoorbeeld wanneer er dubbele lijnen voorko-
men in een graaf. Hiernaast hebben we de dubbele lij-
nen de namen I en II gegeven. We kunnen de graaf dan
als volgt noteren. G = (K,L) met K = {1, 2, 3, 4, 5} en
L = {[1, 2], [1, 3], [2, 3], [2, 5]I , [2, 5]II , [3, 4], [4, 4], [4, 5]}.

Definitie: Twee knopen k,m ∈ K heten buren wanneer het paar [k,m] ∈ L.
In de rechtergraaf van Figuur 1 zien we bijvoorbeeld dat de knopen 3 en 5 de enige buren zijn
van 1, want [1, 3] ∈ L en [1, 5] ∈ L. We zeggen dan: knoop 1 heeft graad 2.

Definitie: De graad van een knoop k ∈ K is het aantal keer dat k het uiteinde is van een lijn
in L. We noteren de graad van een knoop k met gr(k). Elke lijn heeft twee knopen als uiteinde
en een lus heeft dus dezelfde knoop twee keer als uiteinde.
In de linkergraaf van Figuur 1 geldt bijvoorbeeld dat gr(4) = 4 en gr(5) = 3.

Definitie: Een pad tussen twee knopen k en m is een rijtje knopen waarvan k het begin en m
het einde is (of andersom). Tussen twee opeenvolgende knopen in het rijtje bestaat steeds een
lijn en elke lijn mag hoogstens één keer voorkomen.
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In de rechtergraaf van Figuur 1 zien we bijvoor-
beeld dat de knopen 2 en 3 geen buren zijn, maar
er zijn wel verschillende paden tussen die twee kno-
pen. Twee voorbeelden van paden tussen 2 en 3
zijn: 2, 5, 1, 3 en 2, 5, 4, 3. Dit laatste pad staat in
de figuur hiernaast aangegeven. Je kunt dus als het
ware van knoop 2 naar knoop 3 wandelen via 5 en
4.

Definitie: Een graaf is samenhangend als er tenminste één pad is tussen elk paar punten.

Definitie: Een cykel is een pad waarvan het begin- en eindpunt hetzelfde zijn.

In de linkergraaf hierboven zien we de cykel 2, 1, 3, 2, 5, 2 en in de rechter graaf zien we de cykel
1, 5, 4, 3, 1.
We kijken nu even naar de rechtergraaf. Zie je dat 4, 3, 1, 5, 4 en 5, 1, 3, 4, 5 andere notaties zijn
voor precies dezelfde cykel?

Je kunt twee cykels samenvoegen op de volgende manier. Door
1, 2, 5, 4, 1 samen te voegen met 2, 3, 6, 2 ontstaat een nieuwe cy-
kel: 1, 2, 3, 6, 2, 5, 4, 1.

Twee speciale soorten cykels die vaak bestudeerd worden in de wiskunde zijn Eulercykels en
Hamiltoncykels.

Definitie: Een Hamiltoncykel is een cykel waarin alle knopen uit K precies één keer voorko-
men.
Let op: De beginknoop van de cykel is gelijk aan de eindknoop. Deze knoop komt één keer voor
maar wordt wel twee keer genoteerd.
Niet alle grafen bevatten een Hamiltoncykel. Bekijk de volgende twee grafen maar eens.

De linker graaf heeft wel een Hamiltoncykel, maar de rechter graaf niet.

Definitie: Een Eulercykel is een cykel waarin alle lijnen van de graaf precies één keer voor-
komen.
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Hieronder zie je een voorbeeld van een graaf die een Eulercykel bevat.

Als je de lijnen van een graaf kunt tekenen zonder je pot-
lood van het papier af te halen, dan bevat je graaf een
Eulercykel. Probeer de Eulercykel te vinden op deze ma-
nier.

We zien nu dat als een graaf een Eulercykel heeft, dat dan de graaf samenhangend is en alle
knopen een even graad hebben. Als je in de cykel namelijk via een lijn bij een knoop aan komt,
dan is er een andere lijn vanuit die knoop waar langs je weer ’weg kunt komen’.
Andersom geldt ook dat als alle knopen een even graad hebben en de graaf is samenhangend,
dat de graaf dan een Eulercykel bevat. Denk daar maar eens over na.

In de grafen in dit hoofdstuk is het vrij gemakkelijk te controleren of een graaf een Hamilton-
cykel of een Eulercykel heeft. In het algemeen is het echter lang niet zo eenvoudig om een
Hamiltoncykel in een graaf te vinden!

Definitie: Een boom is een samenhangende graaf die geen cykels bevat.
De volgende graaf is een voorbeeld van een boom.

De boom in het voorbeeld bevat 8 knopen en 7 lijnen. Als je nog een lijn toe zou voegen,
ontstaat er hoe dan ook een cykel. In het algemeen bevat een graaf met n knopen en minstens
n lijnen altijd een cykel. En als de graaf een cykel bevat, dan is het per definitie geen boom meer.

Als we een graaf bekijken, kunnen we ook kijken naar delen van die graaf. Je kunt bijvoorbeeld
een knoop uit de graaf verwijderen samen met alle lijnen die die knoop als uiteinde hebben.
Dit noemen we een knoopverwijdering. De lijnen met deze knoop als uiteinde kunnen niet
blijven staan, want een graaf bevat alleen lijnen tussen knopen die in de graaf zitten. Wat je
overhoudt na een knoopverwijdering, is nog steeds een graaf en deze graaf is een deelgraaf van
de oorspronkelijke graaf.
Ook kun je lijnen uit de graaf verwijderen. Dit noemen we een lijnverwijdering. De knopen
blijven dan staan. De graaf die je dan overhoudt noemen we ook een deelgraaf van de oorspron-
kelijke graaf. De formele definitie ziet is als volgt:

Definitie: We noemen G∗ = (K∗, L∗) een deelgraaf van G = (K,L) als G∗ = (K∗, L∗) een
graaf is en K∗ ⊆ K en L∗ ⊆ L.

Definitie: Een deelgraaf noemen we opspannend als de deelgraaf uit de originele graaf ont-
staat door alleen lijnverwijderingen.
De deelgraaf bevat dan dus alle knopen die de originele graaf ook bevat.
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Definitie: Een deelgraaf noemen we gëınduceerd als de deelgraaf uit de originele graaf is
ontstaan door alleen knoopverwijderingen.

Als X ⊆ K dan is X (het complement van X) ook een deelverzameling van K. De verzameling
lijnen tussen X en X heeft een speciale naam.

Definitie: Als G = (K,L) een graaf is en X ⊆ K, dan is de snede van X de verzameling
lijnen die één uiteinde hebben in X en één uiteinde in X. We noteren deze verzameling lijnen
als δ(X).
We zien dan dat δ(X) = δ(X).

In het voorbeeld hieronder zijn de lijnen van δ({1, 2, 3, 4}) rood gekleurd.

Ook hier zien we dat δ({1, 2, 3, 4}) = δ({5, 6, 7}).

In de grafentheorie blijkt het vaak handig te zijn om lijnen
een bepaalde waarde te geven. Je kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan een wegennetwerk. Een wegennetwerk kun je ab-
stract tekenen als een graaf en je kunt de lijn tussen twee
steden dan de waarde geven van de afstand tussen die ste-
den.
Hiernaast zie je een graaf die wegen tussen Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht weergeeft.

We schrijven dit wiskundig op als een functie op de volgende manier:
f : L→ {0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100}.
Dit betekent dat we aan elke lijn in de graaf een waarde uit de verzameling
{0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100} toekennen.
De waarde die we toekennen aan bijvoorbeeld lijn [A,R] noteren we als volgt: f([A,R]) = 70.
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Opgaven

Opgave 10: Bestaat er een samenhangende graaf, zonder lussen en dubbele lijnen, op 6 punten
met 4 lijnen? Hoeveel lijnen zijn er minimaal nodig om de graaf samenhangend te maken?

Opgave 11: Bestaat er een onsamenhangende graaf, zonder lussen en dubbele lijnen, op 6
punten met 11 lijnen?

Opgave 12: Hoeveel verschillende paden lopen er maximaal tussen elk tweetal punten in een
boom?

Opgave 13: Bekijk de volgende graaf. X is de verzameling die met rood is aangegeven in
de graaf. Bepaal de snede van X.

Opgave 14: Bekijk een graaf op 5 punten. Stel dat de graden van de punten als volgt zijn: 4,
2, 2, 1, 1. Bevat een graaf, zonder lussen en dubbele lijnen, dan altijd een cykel ?

Opgave 15: Bekijk de onderstaande graaf. De functie f kent waardes toe aan de lijnen.
f is de volgende functie: f : L→ {10, 15, 20, 25}.
a) Geef de waarden f([A,E]), f([B,E]) en f([C,D]).
b) Bepaal het goedkoopste pad van A naar F , via D.
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3 Combinatoriek

We gebruiken combinatoriek in de wiskunde om te tellen. Soms kun je dat wat je wilt tellen
gewoon uittekenen of schrijven. Maar soms is het aantal mogelijkheden zo groot dat het niet
meer mogelijk is om met de hand na te gaan. Het is dan handig om gebruik te maken van
combinatoriek. Er bestaan verschillende scenario’s waarvoor je verschillende technieken kunt
gebruiken. We zullen een deel hiervan bespreken en bekijken de volgende 4 categorieën.

Eerste categorie
We bekijken het gooien met een dobbelsteen. Elke keer dat je gooit, zijn er 6 mogelijkheden.
We zien dat als je gooit met 2 verschillende dobbelstenen, er 6 · 6 mogelijkheden zijn. En als
we bekijken op hoeveel manieren we 5 verschillende dobbelstenen kunnen gooien, geeft dit het
volgende aantal:

6 · 6 · 6 · 6 · 6 = 65 = 7776

Om dit te generaliseren kijken we naar een scenario waar we steeds a mogelijkheden hebben en
we dit n keer doen. We zien dat de formule dan wordt: an.

Tweede categorie
Het kan ook zo zijn dat elke keer het aantal mogelijkheden kleiner wordt. We zien dit bijvoor-
beeld als we willen tellen op hoeveel mogelijke volgordes we de 4 harten plaatjes (aas, koning,
vrouw, boer) kunnen leggen. Voor de eerste in de rij hebben we 4 mogelijkheden, de tweede 3,
enzovoort. Dit vermenigvuldigd geeft het totaal aantal mogelijkheden. We noemen dit
faculteit en noteren het met een uitroepteken: !. Als we dus 4 faculteit moeten uitrekenen zien
we:

4 · 3 · 2 · 1 = 4! = 24

In het algemeen: als we a kaarten, of iets anders, op volgorde willen leggen wordt de formule: a!.

Derde categorie
We hebben in de categorie hiervoor gekeken op hoeveel manieren je een groep kaarten op volg-
orde kan leggen. Maar wat nu als je een rijtje van vier kaarten wil bepalen uit alle dertien harten
kaarten? We gaan dus op zoek naar alle rijtjes van 4 kaarten op volgorde uit 13 kaarten. We
zien in dat we voor de eerste kaart in ons rijtje 13 keuzes hebben, voor de tweede 12, voor de
derde 11 en voor de laatste 10. Dit komt dus neer op het volgende:

13 · 12 · 11 · 10 = 17160

Dit kan ook op een andere manier bekeken worden, die makkelijker te generaliseren is. We
zullen zien dat dit moeilijker lijkt, maar op hetzelfde neerkomt.
Eerst worden de 13 kaarten allen op volgorde gelegd (dat kan dus op 13! manieren). Vervolgens
zien we dat, van de 9 kaarten die niet in ons rijtje van vier horen, de volgorde helemaal niet
uitmaakt. Om dit te corrigeren delen we het aantal mogelijkheden, waarop we die negen kaarten
kunnen leggen, weg. We zien hieronder dat dit precies hetzelfde is als wat we hiervoor hebben
berekend:

13!

9!
=

13 · 12 · 11 · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1

= 13 · 12 · 11 · 10 = 17160

Nu zien we dat de generalisatie neerkomt op het volgende: als een rijtje a kaarten (op volgorde)
gekozen moet worden uit n kaarten zijn er n!

(n−a)! mogelijkheden. We noemen dit het aantal
permutaties. Het kan zijn dat je dit al had herkend als de ’nPr’ die op de grafische rekenma-
chine zit.
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Vierde categorie
Als laatste bekijken we het aantal mogelijkheden bij het maken van combinaties. Dit zul je
misschien herkennen als de ’nCr’ op de grafische rekenmachine.
Deze categorie lijkt enigzins op de vorige. Alleen maakt het nu bij het kiezen van ons groepje
van vier niet uit op welke volgorde deze liggen. We willen dus weten op hoeveel verschillende
mogelijke manieren we 4 kaarten kunnen kiezen uit de 13 harten kaarten. Dit gaat op eenzelfde
manier als de vorige keer. We gebruiken de vorige uitkomst en delen daar het aantal manieren
om de vier kaarten op volgorde te leggen weg:

13!
9!

4!
=

13!

9! · 4!
= 715

We kunnen dit ook als volgt zien. Eigenlijk hebben we in dit voorbeeld twee groepen kaarten,
namelijk die kaarten die wel gekozen zijn en de kaarten die dat niet zijn, waarbij de volgorde
binnen beide groepen niet uitmaakt. In het algemeen komt dat op het volgende neer. Als we
willen weten hoeveel combinaties er zijn van twee groepen: één van a en één van b, waarbij
n = a+ b, is dit:

n!

b! · a!

Deze formule kan dus ook gebruikt worden om bijvoorbeeld uit te rekenen op hoeveel manieren
we vijf witte en vijf zwarte damstenen op een rijtje van 10 kunnen leggen. Het maakt hier
natuurlijk niet uit op welke volgorde bijvoorbeeld de zwarte stenen liggen, omdat ze allemaal
hetzelfde zijn. Het aantal mogelijkheden is 10!

5!·5! = 252

Kansen met combinatoriek.
Combinatoriek kan verder ook gebruikt worden om kansen uit te rekenen. We kunnen dit doen
door het totaal aantal mogelijkheden uit te rekenen en dan te kijken hoe vaak een bepaalde
situatie voorkomt. Door dit te delen krijgen we de kans op die situatie. We gaan er hierbij wel
vanuit dat de kans op elke afzonderlijke situatie altijd gelijk is.
voorbeeld: Als we willen weten hoe groot de kans is dat je met twee verschillende dobbelste-
nen 4 gooit, bekijken we eerste het totaal aantal mogelijkheden. Hiervoor hebben we al gezien
dat dit 36 is. Je kunt op drie manieren 4 gooien, namelijk 1 en 3, 2 en 2, 3 en 1. De kans om 4
te gooien met twee dobbelstenen is dus 3

36 = 1
12 .
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Opgaven

Opgave 16: Bereken bij de volgende scenario’s hoeveel mogelijkheden er zijn. We nemen
hierbij aan dat ieder van de 100 teams evenveel kans maakt op de overwinning.

a De volgorde van de top 100 van het Wiskundetoernooi.

b De beste 3 teams uit de 100 teams die meedoen.

c De top 3 (op volgorde) uit de 100 deelnemende teams.

d We willen 20 opgaven voor het ochtendprogramma kiezen uit 80 opties.

Opgave 17: Bereken de kans op de volgende situaties.

a Jullie groep wint het Wiskundetoernooi.

b Jullie groep eindigt in de top 3.

c Jullie hebben 30 opgaven (van de 80 opties voor het ochtend programma) onder ogen ge-
kregen en uit jullie hoofd geleerd. Bereken de kans dat jullie alle 20 opgaven van het
ochtendprogramma kennen.

Bij het spel Kolonisten van Catan kan het speelbord variabel opgezet worden. Het bord bestaat
uit een woestijn in het midden en 18 andere zeshoekige tegels daaromheen. Samen vormen
ze weer een zeshoek. De 5 verschillende grondstoffen die de 18 tegels voorstellen (hout, wol,
graan, steen en erts) vormen de basis van het spel. De structuur waarin deze tegels worden
neergelegd is belangrijk voor het verloop van het spel. Na het leggen van de grondstoftegels,
worden getallen over het bord verdeeld. Dit wordt in een vast patroon gedaan, je begint linksbo-
ven en legt de cijfers met de klok mee neer. Hieronder zie je een voorbeeld van een opgezet bord.

Opgave 18: De grondstoftegels zijn als volgt opgedeeld: 4 hout, 4 wol, 4 graan, 3 erts en 3
steen. Op hoeveel manieren kan het speelbord worden opgebouwd?
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4 Verwachtingswaarde

Het is bij kansspelen natuurlijk erg interessant om te weten welke zet binnen het spel je het
meest oplevert. We kunnen kansrekening toepassen om dit uit te rekenen. Bijvoorbeeld voor
spellen waarbij je geld inzet en een bepaald bedrag weer uitbetaald krijgt. Casino’s maken vaak
gebruik van dit soort spellen. Daar moeten de spellen zo in elkaar gezet zijn, dat de spelers
gemiddeld gezien geld verliezen. We bekijken als voorbeeld nu een spel met twee dobbelstenen.
Allereerst bepalen we de uitbetaling. Het spel werkt als volgt: het geworpen aantal ogen wordt
uitbetaald. We zetten dit in een tabel, deze zullen we later uitbreiden.

Worp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uitbetaling 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

We zijn op zoek naar de verwachtingswaarde. Dit is de waarde waarvan je verwacht dat je
uitbetaald zult krijgen. Dit is niet altijd een rond getal, eigenlijk is het de gemiddelde uitbeta-
ling, als je erg veel spellen zou doen. Om dit te doen, berekenen we per situatie de kans dat die
situatie voorkomt en voegen die toe aan de tabel.

Worp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uitbetaling 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kans 1
36

2
36

3
36

4
36

5
36

6
36

5
36

4
36

3
36

2
36

1
36

Om de verwachtingswaarde te berekenen, vermenigvuldigen we de uitbetalingen per situatie
met de kans op die situatie. Daarna tellen we deze waarden als volgt op:

(kans situatie 1× uitbetaling situatie 1) + ...+ (kans situatie 11× uitbetaling situatie 11)

In het spel in dit voorbeeld is de verwachtingswaarde dus

(
1

36
× 2) + (

2

36
× 3) + (

3

36
× 4) + (

4

36
× 5) + (

5

36
× 6)+

(
6

36
× 7) + (

5

36
× 8) + (

4

36
× 9) + (

3

36
× 10) + (

2

36
× 11) + (

1

36
× 12) =

252

36
= 7

Natuurlijk, hoe hoger de verwachtingswaarde, hoe meer winst je verwacht te boeken. Als een
casino dit spel wil gaan gebruiken en winst wil maken, zal de speler gemiddeld moeten verliezen.
Hierom zal het casino dus moeten kiezen voor een inzet van meer dan 7.

Opgaven

Opgave 19: We bekijken twee spellen die werken met een rad, de inzet voor beide spellen
is gelijk. Hiernaast zijn deze weergegeven, bij beide zijn er gebieden met getallen erin aange-
geven. Als het rad op deze gebieden uitkomt wordt deze waarde in euro’s uitbetaald. Bereken
voor beide spellen de verwachtingswaarde en bepaal daarmee welk spel het voordeligst is voor
de speler.
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5 De χ2-test

92

8 0

5

4

6

(a) Rad spel 1

92

8 0

5

4

6

(b) Rad spel 2

Figuur 2: Kansspellen

De χ2-test is een statistische test om
hypotheses te toetsen. Om deze test
te introduceren, maken we gebruik van
een voorbeeld. We zullen hier niet
uitleggen waarom deze test op deze
manier echt werkt, enkel hoe deze
werkt.

Voorbeeld: Het Spellenspektakel wordt
ieder jaar georganiseerd. Dit is een beurs
voor spelliefhebbers en duurt een heel
weekend. Na drie jaar in Zwolle te heb-
ben plaatsgevonden, is de beurs nu ver-
plaatst naar Eindhoven. De organisatie wil meer studenten op het evenement laten afkomen.
Van de voorgaande jaren weten ze dat op beide dagen ongeveer 30% van de bezoekers student
is. Verder proberen ze ook meer jongeren (jonger dan 16 jaar) naar de beurs te krijgen. In de
afgelopen jaren was op beide dagen ongeveer 15% van de bezoekers onder de 16 jaar. Om hun
doelstelling te halen, wordt er een campagne opgezet. Omdat er maar 2500 mensen tegelijk naar
binnen kunnen, besluiten ze campagne zo in te richten dat de studenten de eerste dag zullen
komen en de jongeren op de tweede dag. Het spellenspektakel is uitverkocht. Op de beurs zal
worden bijgehouden hoe de bezoekersverhoudingen zijn.
Om te kijken wat de campagne heeft gedaan, willen we testen of de verhoudingen van de be-
zoekers anders zijn dan vorige jaren. We gebruiken de χ2-test. Deze zit als volgt in elkaar:

• Voor een statistische test moeten we een hypothese opstellen. In de statistiek is het
gebruikelijk om een hypothese op te stellen waarvan je eigenlijk wilt dat deze niet waar
is. Als je namelijk aan het einde van de test kunt concluderen dat je de hypothese kunt
verwerpen, wordt dit gezien als een (zeer) sterke conclusie. Terwijl niet verwerpen eigenlijk
wordt gezien als niets-zeggend.
Als hypothese zullen we nemen dat de bezoeksverhoudingen hetzelfde zijn als vorige jaren.
We nemen dus aan de campagne geen invloed heeft gehad. Als we dit kunnen verwerpen,
blijkt dat de campagne wel invloed heeft gehad op de verhoudingen.
We bekijken wat de verwachte aantallen van de bezoekers zouden zijn als we uitgaan van
de percentages van de afgelopen jaren. We berekenen de waarden die hierbij horen en
zetten die in een tabel. Zie hieronder:

Jonger dan 16 Student Rest totaal

Dag 1 375 750 1375 2500
Dag 2 375 750 1375 2500

• Vervolgens bepalen we de grenswaarde. De grenswaarde zullen we gerbuiken om te
vergelijken met de χ2-waarde, die we straks gaan berekenen. Om deze te kunnen bepalen
moet er gekeken worden naar een gekozen significantieniveau en het aantal vrijheidsgraden.

– Er wordt een significantieniveau gekozen. Als de χ2-waarde de grenswaarde over-
schrijdt, dan betekent dit dat de kans dat de gevonden waarden ook toevallig voor
zouden kunnen komen gelijk of kleiner is aan het significantieniveau. In dit geval
kiezen we voor 5%. Dit een vrij sterk significantieniveau, aangezien 5% een kleine
kans is.
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– We bepalen nu het aantal vrijheidsgraden. Het aantal vrijheidsgraden geeft aan
hoeveel van de waarden in de tabel vrij te kiezen zijn. Het aantal vrijheden is
namelijk het aantal items in een rij of kolom, dat niet vastligt als de voorgaande
waarden bekend zijn. Dit is goed te zien in een tabel zoals we hebben opgesteld
voor onze waarnemingen. Hiervoor kijken we welke waarden vastliggen als de andere
waarden bekend zijn.
Als we kijken naar een rij, bijvoorbeeld de eerste, zien we dat het aantal van de rest
vastligt als het aantal personen jonger dan 16 jaar en het aantal studenten bekend
is; er zijn dus 2 vrijheden. Dit komt omdat we weten hoeveel mensen er totaal naar
binnen gaan.
Voor de kolommen kunnen we dit niet zeggen; als je weet hoeveel kinderen er op de
eerste dag komen, zegt dit immers niets over de tweede dag. In de kolommen zijn
dus ook 2 vrijheden.
Het totaal aantal vrijheidsgraden wordt bepaald door de vrijheden in de rijen
vermenigvuldigd met het aantal vrijheden in de kolommen. In dit geval is dat dus
2× 2 = 4.

Nu kunnen we de grenswaarde aflezen uit de volgende tabel. De tabel hieronder is een
(klein) deel van de standaardtabel die bij deze test wordt gebruikt:

XXXXXXXXXXXvr.graden

sign.niveau
1% 5% 10% 25%

1 6.63 3.84 2.71 1.32
2 9.21 5.99 4.61 2.77
3 11.34 7.81 6.25 4.11
4 13.28 9.49 7.78 5.39
6 16.81 12.59 10.64 7.64

We hebben gekozen voor een significantieniveau van 5% en het aantal vrijheidsgraden is
4. De grenswaarde horende bij het voorbeeld is dus 9.49.

• De χ2-waarde moet nu nog worden berekend. Deze waarde heet de toetsingsgrootheid
van de test, omdat de waarde wordt ’getoetst’ tegenover de grenswaarde. Zo’n toetsings-
grootheid komt altijd voor bij statistische testen.
We hebben de bijgehouden bezoekersaantallen nodig om de χ2-waarde te berekenen.

Jonger dan 16 Student Rest totaal

Dag 1 368 808 1324 2500
Dag 2 407 742 1351 2500

Nu kunnen we de χ2-waarde berekenen, dit wordt als volgt gedaan:

χ2-waarde =
r∑

i=1

k∑
j=1

(oij − eij)2

eij

Dit komt erop neer dat je telkens (dus voor iedere positie i, j in de tabel) het verschil bere-
kent tussen de waargenomen waarde: oij (observed), en de waarde die je zou verwachten:
eij (expected), die wordt gekwadrateerd en vervolgens deel je door de verwachte waarde.
Hierbij stelt r het aantal rijen voor, en geeft i aan welke rij bekeken wordt. Daarnaast
stelt k het aantal kolommen voor en j de kolom waarnaar gekeken wordt. Al deze uit-
komsten tel je bij elkaar op. De χ2-waarde is een maat voor de grootte van de het verschil
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in verhoudingen. Duidelijk is dat hoe groter de verschillen tussen het verwachte en het
waargenomen, des te groter de χ2-waarde. Dus hoe groter de χ2-waarde, hoe kleiner de
kans dat de hypothese waar is (en dat de campagne dus geen invloed heeft gehad).
In ons voorbeeld krijgen we dus het volgende:

χ2-waarde =
(368− 375)2

375
+

(808− 750)2

750
+

(1324− 1375)2

1375
+

(407− 375)2

375
+

(742− 750)2

750
+

(1351− 1375)2

1375

Dit geeft χ2-waarde = 9.74.

• Nu moeten we de χ2-waarde vergelijken met de grenswaarde. Als χ2-waarde de
grenswaarde overschrijdt, zijn de verschillen extreem. Dan kunnen we zeggen dat de
hypothese niet kan kloppen met de waarneming (met een significantie van 5%). Als χ2-
waarde de grenswaarde niet overschrijdt, zijn de verschillen dus niet zo groot. We kunnen
dan de hypothese niet verwerpen.
In ons voorbeeld hebben we de volgende waarden gevonden:

χ2-waarde = 9.74 grenswaarde = 9.49

We zien dat 9.74 > 9.49 en dus wordt de grenswaarde overschreden door de χ2-waarde.

• Nu moet er nog een conclusie worden getrokken die antwoord geeft op de vraag aan het
begin van de test. De hypothese klopt niet met de waarneming (met een significantie van
5%). Dit betekent dat wat we hebben aangenomen, dat de verhoudingen hetzelfde zouden
zijn als in vorige jaren, niet waar is. De campagne heeft dus wel invloed gehad op de
bezoekersverhoudingen.
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Samenvattend is dit dus de manier om een χ2 test te gebruiken:

• Stel de hypothese op, met daarbij een tabel met de verwachte waarden.

• Bepaal de grenswaarde door:

– Bepaal het aantal vrijheidsgraden

– Kies het significantieniveau

De grenswaarde is dan te vinden in de volgende standaardtabel.

XXXXXXXXXXXvr.graden

sign.niveau
1% 5% 10% 25%

1 6.63 3.84 2.71 1.32
2 9.21 5.99 4.61 2.77
3 11.34 7.81 6.25 4.11
4 13.28 9.49 7.78 5.39
5 15.09 11.07 9.24 6.63
6 16.81 12.59 10.64 7.84
7 18.48 14.07 12.02 9.04
8 20.09 15.51 13.36 10.22
9 21.67 16.92 14.68 11.39
10 23.21 18.31 15.99 12.55

• Bereken de χ2-waarde.

• Vergelijk de χ2-waarde met de grenswaarde.

• Trek hieruit een conclusie.

In de statistiek wordt het verwerpen van een hypothese gezien als een sterke uitspraak. Terwijl
het aannemen van een hypothese juist niet als sterk wordt gezien. Daarom wordt meestal een
klein significantieniveau gekozen. Het verwerpen van een hypothese gebeurt dan ook niet snel,
maar als het gebeurt, kun je met grote zekerheid zeggen dat je uitspraak klopt.

23



6 Algoritmes

Een algoritme is een rijtje stappen dat je uit moet voeren om een bepaalde uitkomst te krijgen.
Deze uitkomst noemen we de output en dit kan van alles zijn Een getal, een verzameling, een
graaf, een functie enzovoorts.
Soms heb je bepaalde gegevens nodig voor je algoritme. Deze gegevens noemen we de input.
Als je bijvoorbeeld het aantal priemgetallen in een verzameling wilt bepalen, dan moet je eerst
weten welke verzameling getallen je gaat bekijken. Die verzameling is dan de input van je al-
goritme en de output is een getal, namelijk het aantal priemgetallen dat in de verzameling zit.

We beginnen met een simpel voorbeeldalgoritme. We gaan bepalen hoe vaak je met een dobbel-
steen moet gooien totdat je in totaal 100 ogen geteld hebt. Het aantal reeds gegooide worpen
noemen we W en het totaal aantal reeds gegooide ogen geven we aan met T . We moeten nu de
volgende stappen (herhaaldelijk) uitvoeren om het aantal worpen te bepalen.

1. Zolang de som van de ogen in voorgaande worpen kleiner is dan 100:

(a) Gooi met de dobbelsteen

(b) Tel de ogen en tel ze op bij het totaal tot dan toe.

(c) Houd bij hoe vaak je gegooid hebt.

2. Stop zodra het totaal aantal ogen groter of gelijk is aan 100 en kijk dan hoe vaak je in
totaal gegooid hebt.

Wiskundigen houden ervan om alles zo precies mogelijk op te schrijven. Bovenstaande stappen
zou je op de volgende manier formeler op kunnen schrijven:

input : -
output: W

1 Begin met W = 0 en T = 0.
2 Zolang T < 100: Voer stappen 3–6 uit.

Anders: Ga naar stap 7.
3 Gooi de dobbelsteen.
4 Het aantal gegooide ogen noemen we x.
5 Vervang T door T + x.
6 Vervang W door W + 1.
7 Klaar. W is de gevraagde output.

Uitleg per regel:
Input: In dit algoritme hebben we geen input.
Output: Je wilt weten hoe vaak je moet gooien, dus de output van het algoritme is W .
1: Op het moment dat we beginnen met het algoritme, hebben we nog niet gegooid, dus we
beginnen met W = 0 en T = 0.
2: Zolang T kleiner dan 100 is, ben je nog niet klaar en moet je de stappen 3 t/m 6 nogmaals
uitvoeren. Zodra T ≥ 100, dan kun je de stappen 3-6 overslaan en ga je direct naar stap 7.
3: Gooi met de dobbelsteen. (Een computer doet dat door willekeurig een getal tussen 1 en 6
te kiezen.)
4: x is het aantal ogen dat je op dat moment gegooid hebt.
5: Je moet de ogen optellen bij het reeds behaalde totaal. Het nieuwe totaal is dan dus het
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oude totaal plus x.
6: Elke keer dat je extra moet gooien, moet je W met één verhogen. Dus de nieuwe W wordt
de oude W plus 1.
7: In deze stap kom je pas terecht als T ≥ 100. Dan ben je dus klaar. Het algoritme stopt en
geeft W als output.

Het handige van een algoritme is dat je nu niet meer zelf het experiment handmatig hoeft te
doen. Je kunt een computer bijvoorbeeld 100 keer het experiment uit laten voeren. Als de
computer het experiment maar vaak genoeg herhaalt dan kun je dus als het ware de verwach-
tingswaarde van het aantal benodigde worpen benaderen.

Ook in de grafentheorie worden vaak algoritmes gebruikt. Als je bijvoorbeeld weet dat een
bepaalde graaf een Eulercykel bevat, dan kun je het volgende algoritme gebruiken om die
Eulercykel te vinden.

input : G = (K,L) samenhangend met met gr(k) is even voor alle k ∈ K
output: Eulercykel C van graaf G

1 Kies k ∈ K.
2 Construeer een cykel C in G die k bevat.
3 Zolang C nog niet alle lijnen uit L bevat: Voer stappen 4–6 uit.

Anders: Ga naar stap 7.
4 Kies een knoop p ∈ C waarvoor geldt: gr(p) > 0 in δ(C).

5 Construeer een cykel D ⊆ C met p ∈ D.
6 Voeg cykel D toe aan C om een grotere cykel te krijgen.
7 Klaar. C is nu een Eulercykel.

Uitleg per regel:
Input: Je bekijkt een samenhangende graaf waarvan elk punt een even graad heeft. (Omdat
we weten dat in deze grafen altijd een Eulercykel te vinden is. Als de graaf een knoop met een
oneven graad zou bevatten, dan loopt het algoritme vast omdat er geen Eulergraaf te vinden
is.)
Output: De output is een Eulercykel.
1: Om te beginnen kiezen we een willekeurige knoop in de graaf.
2: Loop nu vanuit deze knoop k langs een aantal lijnen terug naar k. Houd bij welke lijnen je
gebruikt hebt. Kleur deze lijnen in de graaf (knopen hoef je niet te kleuren). (Zie opmerking!)
3: Als C nog niet alle lijnen van de graaf bevat, dan ben je nog niet klaar en moet je de stappen
4 t/m 6 nogmaals uitvoeren. Als C alle lijnen van de graaf bevat (alle lijnen zijn gekleurd), dan
ben je klaar.
4: C moet je zien als de lijnen in G die je nog niet aan de cykel hebt toegevoegd. Dus de lijnen
die je nog niet gekleurd hebt. Kies nu één van de knopen in cykel C waar nog ongekleurde
lijnen uit gaan.
5: Loop nu vanuit deze knoop p via ongekleurde lijnen terug naar p. Houd bij welke lijnen je
gebruikt en kleur deze vervolgens ook.
6: Je voegt nu dus een extra cykel toe aan C zodat je in totaal een grotere cykel krijgt. Meer
uitleg hierover staat in hoofdstuk 2.
7: In deze stap kom je pas terecht als je alle lijnen ingekleurd hebt. Je bent dan dus klaar. De
cykel die je gevonden hebt, is een Eulercykel.
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Opmerking: Als je een papier voor je hebt liggen met daarop een getekende graaf, dan is het
vrij eenvoudig om daar zelf cykels in te zoeken en vinden. In het algemeen is dat echter niet zo
eenvoudig. Als je een computer wilt laten zoeken naar een cykel in een graaf, dan zul je daar
eerste een algemene methode voor moeten bedenken. Zo’n methode moet je dan implementeren
in stap 2 en 5 van je algoritme.

Opgaven:

Opgave 20: Probeer het algoritme om een Eulercykel te vinden maar eens uit op de graaf
in de figuur hieronder.

Opgave 21: Probeer uit te zoeken wat de output is van het volgende algoritme.

input : Gehele positieve getallen A en B
output: ???

1 Zolang: A 6= B: Voer stap 2 uit.
Anders: Ga naar stap 3.

2 Als: A > B: Vervang A door A−B.
Anders: Vervang B door B −A.

3 Klaar. A is nu de ... .

Hint: Probeer het algoritme eens uit met de volgende getallen:
A = 30 en B = 18. Wat is dan de output van het algoritme? Wat is in het algemeen de output
van het algoritme?
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