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Internationaal Wiskundetoernooi 2020
Voorbereidend Materiaal

Het Internationaal Wiskundetoernooi bestaat uit twee rondes: Estafette in de
voormiddag en Sum of Us in de namiddag. Bij Sum of Us staat er telkens
een toepassing van wiskunde centraal en dit jaar is dat Wiskunde en Sport.
Wiskunde is immers bijvoorbeeld erg aanwezig bij de organisatie van sportwed-
strijden, bij jureringssystemen en bij het opmaken van rangschikkingen in een
competitie. De band tussen wiskunde en denksporten wordt vaak benadrukt,
maar wiskunde is dus meer dan denksport!

Deze bundel zorgt ervoor dat jullie goed voorbereid aan Sum of Us kunnen
beginnen. Er worden vijf uiteenlopende wiskundige begrippen besproken en
er wordt met voorbeelden geïllustreerd hoe deze opduiken bij het plannen of
analyseren van een schaakwedstrijd. Daarna zijn er twee appendices: eentje
over het scoresysteem bij tennis en eentje over de zogenaamde Elo-rating. In de
hele bundel staan opgaven om het materiaal te verwerken en helemaal achteraan
vind je de oplossingen van deze opgaven.

Tijdens het spelen van Sum of Us op de toernooidag zelf mag je deze bundel
en je uitwerkingen gebruiken, alsook een niet-grafisch rekentoestel. Het
is echter wel sterk aangeraden om het voorbereidend materiaal vooraf in detail
te bestuderen.

Deze bundel werd gemaakt door Eline Degryse en Alexander Holvoet, studenten
wiskunde aan KU Leuven, onder begeleiding van Joeri Van der Veken.

We wensen jullie veel plezier!

De organisatoren,
Joeri Van der Veken (KU Leuven)

Maarten Solleveld (Radboud Universiteit Nijmegen)
Stefan Hartmann & Rainer Kaenders (Universität Bonn)
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1 Grafen
Een graaf bestaat uit een verzameling van punten, die we knopen noemen, en een
verzameling van verbindingen tussen deze knopen, bogen. Bij deze verbindingen
is het vaak niet van belang welke knoop het beginpunt en welke knoop het
eindpunt is, maar enkel welke twee knopen verbonden zijn. Als de volgorde er
toch toe doet, dan spreken we van een gerichte graaf en duiden we dat aan met
behulp van pijlen. Onderstaande Figuur 1 toont twee voorbeelden van grafen.
De knopenverzameling is in beide gevallen {A,B,C,D,E, F,G}. In het geval
van de niet-gerichte graaf is de verzameling van bogen

{[A,B], [A,G], [B,B], [B,C], [C,D], [D,F ], [D,G], [F,G]}.

Voor de gerichte graaf vinden we, gelet op de volgorde in de notatie,

{[A,E], [C,B], [D,C], [D,E], [E,F ], [G,F ]}.

E

F

G

A

D

C

B

(a) Een niet-gerichte graaf.

A

G

F

B

C

D
E

(b) Een gerichte graaf.

Figuur 1

De grafische vorm van de bogen heeft geen belang. De boog [D,C] is, zowel in
de ongerichte als in de gerichte graaf, iets gebogen, maar zou evengoed als recht
lijnstuk getekend kunnen worden, of bijvoorbeeld rond E kunnen passeren. De
essentie van een boog is dus enkel welke knopen hij als eindpunten heeft. De
graad van een knoop is het aantal keer dat deze knoop voorkomt als begin- of
eindpunt van een boog.

Opgave 1: Construeer een graaf waarbij elke knoop graad 7 heeft.

Voor de eenvoud wordt een graaf ook vaak voorgesteld zoals in Figuur 2. Hierbij
wordt een knoop enkel door zijn naam voorgesteld, en zijn de bogen meestal
lijnstukken.

5



F G A B

E D C

(a) Dezelfde niet-gerichte graaf als in
Figuur 1a.

E B

D G

F C A

(b) Dezelfde gerichte graaf als in Fi-
guur 1b.

Figuur 2

We bekijken enkele toepassingen. In een schaakclub houden ze bij wie al tegen
wie gespeeld heeft. Dat doen ze door de spelers als knopen van een graaf voor
te stellen en een boog tussen twee spelers te tekenen indien ze al een match
tegen elkaar gespeeld hebben. De winnaar kan aangeduid worden door er een
gerichte graaf van te maken, bijvoorbeeld door op elke boog een pijl te tekenen
van de verliezer naar de winnaar. Richtingen kunnen eveneens gebruikt worden
om aan te duiden wie met welke kleur speelde of, zoals in andere sporten van
belang is, wie ‘thuis’ of ‘uit’ speelde. Op die manier kunnen we ook de graad
van een knoop definiëren als het aantal bogen van of naar die knoop. In de
context van het schaken waarbij knopen spelers voorstellen en bogen matchen,
is de graad van een knoop het aantal matchen dat de overeenkomstige speler al
gespeeld heeft.

We bestuderen nu een schaakcompetitie die in poules georganiseerd wordt.
Daarin neemt elke speler het op tegen elke andere speler in zijn/haar poule.
Dat betekent dat in een graaf, waarin knopen spelers in eenzelfde poule voorstel-
len en bogen wedstrijden tussen de spelers weergeven, alle knopen paarsgewijs
verbonden zijn. Dit noemen we een complete graaf. Je kan al deze duels niet
tegelijk uitvoeren, aangezien iedere speler dan op meerdere plaatsen tegelijk zou
moeten zijn. We willen dus de duels verdelen over verschillende rondes, waarbij
telkens iedere speler een duel heeft. Als er een oneven aantal spelers is, lukt
dit niet. Je kan de spelersgroep dan niet indelen in tweetallen zonder dat er
iemand uit de boot valt. In dat geval wordt een dummyspeler ingevoerd: een
extra speler waartegen elke andere speler één keer moet ‘spelen’. In de praktijk
betekent het dat die speler tijdens dat speelmoment vrij is. We gaan er in wat
volgt dan ook van uit dat we met een even aantal spelers te maken hebben.

Er bestaat een eenvoudig algoritme om de verschillende duels vast te leggen. Je
kan meevolgen via Figuur 3. Neem aan dat er n spelers in de poule zijn, waarbij
n dus even is. Plaats één speler in het midden en de andere n− 1 spelers op de
hoekpunten van een regelmatige (n−1)-hoek eromheen. Vervolgens verbind je de
centrale speler met één van de buitenste spelers. Dan verbind je de twee spelers
naast die buitenste speler met elkaar, daarna de twee spelers naast die vorige
twee, enzovoort. Zo ga je verder tot iedere speler een duelpartner heeft. Op
die manier liggen de wedstrijden voor de eerste ronde vast. De volgende rondes
worden nu bepaald door alle lijnstukken te roteren rond het centrale punt: voor
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elke nieuwe ronde roteer je alle lijnstukken in wijzerzin rond het centrale punt
over een hoek van 360°

n−1 en je doet dit tot alle n− 1 rondes vastliggen.

A

B

C
D

E

F

(a) Ronde 1

A

B

CD

E

F

(b) Ronde 2

Figuur 3 De eerste twee rondes met behulp van de roteermethode voor poules
van 6 spelers.

Opgave 2: Bewijs voor jezelf het volgende.

(a) Iedere speler speelt één keer per ronde.

(b) Na de n−1 rondes heeft iedere speler tegen iedere andere speler gespeeld.

Opgave 3: Pas de roteermethode toe voor alle rondes bij 4 spelers. Noteer per
ronde wie het tegen wie opneemt.

We geven nog twee interessante eigenschappen van grafen. Ten eerste is het
mogelijk om paden in grafen te zoeken. Een pad is een opeenvolging van knopen
via bogen van de graaf, waarbij elke boog maximaal één keer gebruikt wordt.
Bij Figuur 1a is er bijvoorbeeld een pad van D naar C, naar B, opnieuw naar
B, naar A om te eindigen bij G. Een ander pad is de rechtstreekse verbinding
tussen D en G. Bij gerichte grafen moet men de richting van de pijlen volgen
om een pad op te stellen. Een Hamiltoniaans pad is een pad dat elke knoop van
de graaf precies één keer bevat. Een mogelijke eigenschap van een graaf is dus
of hij al dan niet een Hamiltoniaans pad heeft.

Opgave 4: Vind alle paden tussen A en C in Figuur 1a.

Opgave 5: Teken een graaf die geen Hamiltoniaans pad heeft.

Ten tweede kan je bij een gerichte graaf die verliezer-winnaar aanduidt, het
volgende waarnemen. Wanneer speler A verliest van speler B, die op zijn beurt
verliest van C, dan zou je kunnen verwachten dat speler A verliest van speler
C. Dit noemen we transitiviteit en kan je in Figuur 4 zien.

B

A C

Figuur 4
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Wanneer in een gerichte graaf voor alle knopen A,B en C geldt dat

als A een pijl heeft naar B
en als B een pijl heeft naar C,
dan heeft A een pijl naar C

dan is de gerichte graaf transitief.

Opgave 6: Is blad-steen-schaar een transitief spel? Leg uit!

Opgave 7: Drie juryleden rangschikken drie atleten, A, B en C, op basis van
hun subjectieve waarnemingen. Als een atleet in minstens 2 van de 3 rangschik-
kingen lager staat dan een andere, dan verliest de eerste atleet van de tweede.
Kan je rangschikkingen bedenken zodat A verliest van B en B verliest van C,
maar C ook verliest van A?
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2 Latijnse vierkanten
Het volgende zou een opgave uit een puzzelboek kunnen zijn.

Opgave 8: Vul onderstaand rooster verder aan zodat elke rij en elke kolom de
getallen 1 tot en met 5 bevat.

1 3 5
5

1 3
1

4 2

Wanneer in elke kolom en elke rij van een vierkant rooster de getallen 1, . . . , n
exact één keer voorkomen, dan hebben we te maken met een Latijns vierkant
van dimensie n. Alternatief kan je ook werken met 0, . . . , n− 1.

Opgave 9: Ontwerp een Latijns vierkant van dimensie 6.

We kunnen bovendien twee Latijnse vierkanten samennemen zoals in het vol-
gende voorbeeld. Voor de duidelijkheid hebben we voor het tweede Latijnse
vierkant met letters gewerkt in plaats van getallen. Geen enkele letter of cijfer
kan dus twee keer voorkomen in dezelfde rij of kolom.

1 2 3 4
4 3 2 1
2 1 4 3
3 4 1 2

en

A B C D
C D A B
D C B A
B A D C

→

A1 B2 C3 D4
C4 D3 A2 B1
D2 C1 B4 A3
B3 A4 D1 C2

We noemen dit het superponeren van Latijnse vierkanten. Bovenstaande super-
positie is speciaal in de zin dat elke combinatie van letters en getallen in het
resulterende vierkant voorkomt.

Opgave 10: Ga zelf na dat dit niet altijd het geval is! Men kan dus twee Latijnse
vierkanten superponeren zonder dat elke combinatie van letters en getallen in
het resultaat voorkomt.

Wanneer twee Latijnse vierkanten bij superpositie alle combinaties bevatten,
noemen we ze orthogonaal en dan is hun superpositie een Eulervierkant.

Als de dimensie een priemgetal is, zeg p, dan kunnen we altijd p − 1 paars-
gewijs orthogonale Latijnse vierkanten vinden. Met paarsgewijs orthogonaal
wordt bedoeld dat elke twee Latijnse vierkanten uit de verzameling orthogonaal
zijn. Volgend algoritme stelt zo’n verzameling op. Nummer eerst de rijen met
0, 1, . . . , p− 1 en doe hetzelfde voor de kolommen. Voor het eerste Latijnse vier-
kant bepaal je het element in rij a en kolom b door 1 · a+ b te berekenen. Voor
het tweede vierkant vervang je de 1 in bovenstaande formule door een 2, voor
het derde vierkant door een 3 enzovoort, tot je alle p − 1 vierkanten hebt. Elk
getal moet tussen 0 en p − 1 liggen. Wanneer je een resultaat bekomt dat te
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groot is, trek je er p van af totdat het kleiner is dan p − 1. Wanneer p = 5,
vervang je bijvoorbeeld 17 door 2.

Opgave 11: Probeer bovenstaand algoritme voor p = 3.

We kunnen Eulervierkanten gebruiken bij het plannen van een toernooi. Beeld
je in dat er twee teams zijn van vier schakers, het ene team genummerd door
1, 2, 3, 4 en het andere door A,B,C,D. We gieten dat in een Eulervierkant. Je
kan de rijen dan beschouwen als verschillende rondes, zodat elke speler in elke
ronde in actie komt: in elke rij komt elk getal en elke letter immers één keer voor.
Stel dat elke ronde op een andere dag georganiseerd wordt en de vier matchen
van een ronde op vier verschillende momenten van die dag. Je kan de kolommen
dan interpreteren als die momenten, bijvoorbeeld ochtend, middag, namiddag
en avond. Elke speler komt eenmaal per kolom voor en speelt dus één keer op
dat moment. Het gebruik van een Eulervierkant zorgt er dus ook voor dat elke
speler een keer op elk moment van de dag moeten spelen, waardoor niemand
bevoordeeld of benadeeld is. Alles samengenomen is het duel op de vierde rij
en in de derde kolom dus een wedstrijd in de namiddag van de vierde speeldag.
Na alle rondes zal elke speler van het ene team tegen elke speler van het andere
team gespeeld hebben, want in een Eulervierkant komen alle combinaties van
letters en getallen voor.

ochtend middag namiddag avond
Eerste ronde A1 B2 C3 D4
Tweede ronde C4 D3 A2 B1
Derde ronde D2 C1 B4 A3
Vierde ronde B3 A4 D1 C2
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3 Kansbomen
Stel dat twee schakers, speler A en speler B, het drie keer tegen elkaar opnemen.
Er is een kans van 60% dat spelerA wint, een kans van 10 % op remise (gelijkspel,
genoteerd met R) en een kans van 30% dat speler B het haalt. We kunnen dat
voorstellen in een zogenaamde kansboom, zie Figuur 5. De verschillende opties
voor de eerste partij worden links voorgesteld, met hun kansen erbij. Merk op
dat de som 1 is, ofwel 100%. In de tweede ronde is het na elk resultaat uit de
eerste ronde mogelijk dat speler A wint, verliest of dat er een remise is. De
kans dat speler A erin slaagt om zowel de eerste ronde als de tweede ronde naar
zich toe te trekken, wordt gegeven door 0.6 · 0.6 = 0.36: het product van de
afzonderlijke kansen. We volgen daarbij de bovenste takken van de kansboom.
Meer algemeen resulteert een ‘en’ (speler A wint de eerste wedstrijd en de
tweede) altijd in een vermenigvuldiging van de kansen.

Laat ons vervolgens kijken naar de situatie waar spelers A en B elk één ronde
winnen. Dit is mogelijk wanneer A de eerste ronde wint en B de tweede, of B
wint de eerste en A de tweede. In het licht van het vorige, kunnen we de kans dat
A de eerste ronde wint en B de tweede afleiden uit de kansboom. We volgen de
juiste takken en vermenigvuldigen de overeenkomstige kansen: 0.6 · 0.3 = 0.18.
De kans dat het tweede geval zich voordoet, is analoog 0.3 · 0.6 = 0.18. Deze
mogelijkheden worden aan elkaar verbonden door een ‘of’: we willen de kans
berekenen dat het ene of het andere zich voordoet. Wiskundig gezien komt dat
overeen met het optellen van de kansen. We eindigen dus (toevallig ook) op
0.36. Let wel op dat je enkel de kansen mag optellen wanneer er sprake is van
een exclusieve of. Aan zo’n ‘of’ is voldaan als één van beide mogelijkheden waar
is, maar niet beide (anders tel je ze dubbel).

Opgave 12: Er zijn negen mogelijkheden voor het verloop van de eerste twee
rondes. Bepaal de kans op elk van de negen situaties en verifieer dat de som
van deze kansen 1 is.

Opgave 13: Bepaal de kans op alle situaties waarbij speler A de laatste van de
drie rondes wint. Wat is de som van deze kansen?

Opgave 14: Als speler A en speler B vijf keer tegen elkaar spelen, wat is dan
de kans dat speler A vier keer wint, en speler B één keer?
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A wint

A wint remise

B wint

A wint

remise remise

B wint

A wint A wint

B wint remise

A wint B wint

remise remise . . .

B wint

A wint

B wint remise . . .

B wint

0.6

0.1

0.3

0.6

0.1

0.3

0.6

0.1

0.3 0.6

0.1

0.30.6

0.1

0.3

0.6

0.1

0.3

0.6

0.1

0.3

Figuur 5
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4 Combinaties
De laatste opgave van Sectie 3 doet ons nadenken over het aantal mogelijke
volgordes. Een eerste optie is dat speler B de eerste partij wint en speler A
alle andere. Verder kan speler B ook de tweede partij winnen en behaalt A
bij alle andere wedstrijden de overwinning. Ten derde kan speler B de derde
partij winnen, en speler A alle andere. Zo kan men verder gaan. Elk van die vijf
mogelijkheden heeft dezelfde kans, dus kan je die kans gewoon vermenigvuldigen
met vijf om het eindresultaat te bekomen. Bij varianten van die opgave kan dat
al wat moeilijker worden, bijvoorbeeld wanneer speler A drie wedstrijden wint
en speler B twee.

Stel dat een schaakclub een toernooi organiseert voor haar 20 leden. Op hoeveel
manieren kan de uiteindelijke ranking er uit zien? We weten dat één van de 20
deelnemers de eerste plaats behaalt. Voor de tweede plaats zijn er dan nog 19
kandidaten over. Voor de derde plaats, is er nog keuze tussen 18 schakers. Dat
gaat zo verder en uiteindelijk zien we dat er 20 · 19 · 18 · · · · · 2 · 1 mogelijkheden
zijn voor de ranking. We kunnen dit getal vereenvoudigd schrijven als “20!”
(lees: “20 faculteit”).

Opgave 15: Op hoeveel manieren kan enkel de top 3 gevormd worden?

Als je bovenstaande opgave gemaakt hebt, heb je hopelijk geredeneerd dat er 20
opties zijn voor de eerste plaats, 19 voor de tweede en 18 voor de derde. Deze
getallen vermenigvuldigen, geeft dan het resultaat. We kunnen dit herschrijven
als 20 · 19 · 18 = 20·19·18·17·····1

17·····1 = 20!
17! , wat je als volgt kan interpreteren. We

tellen eerst alle mogelijkheden om een volledige rangschikking op te stellen, dat
was 20!. Vervolgens delen we door het aantal rangschikkingen dat dezelfde top
3 heeft. Dat aantal is 17!, want eenmaal de top 3 vastligt, zijn er nog 17 spelers
over om de 17 overige plaatsen in te nemen.

Een keuze van 3 spelers uit 20, waarbij de volgorde een rol speelt, noemen we
een variatie van 3 uit 20. Het aantal van die variaties noteren we met V 3

20 en
we hebben hierboven dus gevonden dat V 3

20 = 20!
17! . Meer algemeen noteren we

het aantal variaties van p elementen uit n door V p
n en we hebben de formule

V p
n =

n!

(n− p)!
.

Merk op dat de volgorde van de top 3 van belang is: we beschouwen het als een
andere mogelijkheid als de top 3 door elkaar geschud wordt. Anderzijds kan de
club het toernooi bijvoorbeeld gebruiken om 3 spelers af te vaardigen voor het
nationaal kampioenschap. Wie van die 3 spelers het hoogste ingeschat wordt,
heeft dan geen belang. Een keuze van 3 spelers uit 20, waarbij de volgorde geen
rol speelt, noemen we een combinatie van 3 uit 20 en we noteren het aantal
van die combinaties door C3

20. Om het aantal te bepalen delen we het aantal
variaties van 3 uit 20 door het aantal mogelijke volgordes waarin de drie spelers
uit de top 3 kunnen staan, en dat is 3!. Dus C3

20 = 1
3!V

3
20 = 20!

3!17! . In het
algemeen is het aantal combinaties van p elementen uit n

Cp
n =

n!

p!(n− p)!
.
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Opgave 16: Vader en zoon schaken beiden en doen mee aan een wedstrijd in
hun club. Aan de top 3 wordt er wijn gegeven en de overige spelers uit de top
10 krijgen een waardebon. In totaal zijn er 50 deelnemers. Bereken de kans dat
het gezin zowel een fles wijn als een waardebon wint. Voor elk van hen is de
kans dat ze op een bepaalde plaats eindigen gelijk aan 1

50 . De rangschikking is
dus volledig willekeurig verondersteld.

Opgave 17: Je gooit een dobbelsteen 3 keer na elkaar. Op hoeveel manieren
kan de som van het aantal ogen dat je gooide gelijk zijn aan 6?

Opgave 18: Als een dobbelsteen 10 keer geworpen wordt, wat is dan de kans
dat er exact 3 keer een 5 gegooid wordt?
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5 Meetkundige rijen
Beschouw de volgende rij

3, 6, 12, 24, 48, . . . .

We kunnen deze herschrijven als

3 · 20, 3 · 21, 3 · 22, 3 · 23, 3 · 24, . . . .

Dit is een voorbeeld van een meetkundige rij omdat, met uitzondering van de
eerste term, elke term van de rij gelijk is aan de vorige term, vermenigvuldigd
met een constante, die we de reden van de meetkundige rij noemen. In het
voorbeeld hierboven is de reden dus 2. Meer algemeen is de meetkundige rij
met beginterm a en reden r

a, ar, ar2, . . . .

De n-de term van de rij is dus gelijk aan

tn = arn−1.

Er kan aangetoond worden dat de som van “alle” termen van een meetkundige
rij eindig is wanneer |r| < 1 (en ook wanneer a = 0). Hiervoor is er zelfs een
expliciete formule: de som is

s =
a

1− r
.

Opgave 19: Wat is de beginterm, de reden en de som van alle termen van de
meetkundige rij 200, 80, . . . ?

15



Appendices

A Het scoresysteem bij tennis
In een tennismatch worden verschillende punten gemaakt (bijvoorbeeld als de
tegenstander in het net slaat of buiten slaat), die op een speciale manier geteld
worden. In plaats van de punten gewoon op te tellen, noemen we het eerste
punt 15, het tweede 30 en het derde 40. Als een speler dan nog een punt scoort,
zonder dat ook zijn tegenstander de score 40 heeft laten optekenen, wint hij het
game. Bij wijze van voorbeeld betekent de score 30-15 dat de eerste speler 2
punten heeft gemaakt en de tweede speler 1 punt. Een 40-40-stand wordt deuce
genoemd. In dat geval moet je twee winnende punten maken om het game te
winnen. Het eerste wordt dan advantage of voordeel genoemd. Als het volgende
punt door de andere partij gewonnen wordt, komt de stand weer op 40-40. Merk
op dat zo’n game oneindig lang kan duren.

Door het winnen van voldoende games, kan je een set binnenhalen. In het
algemeen moet je 6 games naar je toe trekken om de set te winnen. De enige
uitzondering is wanneer je bij een 6-5-stand uitkomt (in aantal gewonnen games).
In dat geval wordt nog een game gespeeld. Bij een 7-5-stand is de set beslist,
bij 6-6 wordt een tiebreak gespeeld. Daarin wint diegene die het eerst 7 punten
scoort, met opnieuw minstens twee punten verschil. De winnaar van de tiebreak
is altijd de winnaar van de set.

Ten slotte win je een match wanneer je als eerste speler twee sets weet te
bemachtigen.

Een merkwaardigheid bij tennis is dat het kan dat de winnaar van de match
minder punten heeft gemaakt dan zijn tegenstander.

Opgave 20: Ontwerp een wedstrijdverloop waarbij de winnaar strikt minder
punten maakt dan de verliezer.
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B De Elo-rating
In schaken en andere sporten wordt er gebruikt gemaakt van de Elo-rating,
genoemd naar de Amerikaanse natuurkundige en schaker Arpad Elo. Dit is een
getal horende bij een speler dat een idee geeft hoe sterk deze speler is. Een
hoger getal komt overeen met een sterkere speler. Het is mogelijk dat meerdere
spelers dezelfde Elo-rating hebben.

Hoe wordt nu bepaald wie welke rating heeft? Dit gebeurt op een wiskundig
slimme manier. Wanneer iemand begint te schaken, wordt hem of haar een ar-
bitraire Elo-rating toegekend, bijvoorbeeld 1000. Dit wordt echter bijgesteld na
iedere schaakmatch. Hiervoor beschouwt men een schaakmatch als een kansex-
periment. We zullen in deze context gelijkspel niet toestaan: iedere match
win je of verlies je. Als twee spelers van een gelijke sterkte tegen elkaar spelen,
dan hebben ze beiden even veel kans om te winnen. Als ze heel veel tegen elkaar
spelen, zal dus ongeveer de helft van de keren de ene en de andere helft de an-
dere speler winnen. Als een sterke speler het tegen een zwakke speler opneemt,
dan heeft hij een grote kans om te winnen, maar het is ook mogelijk dat hij
verliest. Iemands Elo-rating wordt meer of minder aangepast naargelang hoe
verrassend de uitkomst van de match is of anders gezegd hoeveel informatie het
spel bevat. Als een heel sterke speler wint van een zwakke speler, dan is dat
niet zo verbazingwekkend en bijgevolg veranderen hun Elo-ratings niet zo veel.
Mocht hij echter verliezen, dan zou zijn rating sterk dalen en de rating van de
verliezer zou sterk stijgen.

Merk op dat de Elo-rating van een schaker niet hetzelfde is als de “echte sterkte”
van die speler, maar na iedere match probeert de Elo-rating zich aan te passen
naar deze echte sterkte. De Elo-rating is een wiskundig model voor de sterkte
van spelers, dat voortdurend probeert de realiteit beter te benaderen.

Hoe verloopt dit nu wiskundig? Noteer de Elo-rating van speler A met RA en
die van speler B met RB . We veronderstellen dat deze getallen zo zijn dat de
kans dat speler A wint van speler B gelijk is aan

P (A wint van B) =
1

1 + 10
RB−RA

400

.

Deze formule en de getallen 10 en 400 erin zijn in zekere zin gekozen. De formule
heeft echter wel enkele noodzakelijke eigenschappen, zoals de volgende.

Opgave 21: Omdat we gelijkspel uitsluiten, is de som van de kans dat speler
A wint van speler B en de kans dat speler B wint van speler A gelijk aan 1. Ga
na dat de bovenstaande formule hiermee consistent is.

Een andere goede eigenschap is dat als de kans dat speler A wint van speler B
gelijk is aan 1/2, wat betekent dat beide spelers even sterk zijn, uit de formule
volgt dat RA = RB .

Dan stelt zich nog de vraag hoe we de Elo-ratings van twee spelers aanpassen
nadat ze een match tegen elkaar gespeeld hebben. Stel dat speler A en speler B
tegen elkaar spelen. Noteer met RA en RB de Elo-ratings van de spelers voor
de wedstrijd en met SA en SB hun resultaten in de wedstrijd: als speler A wint,
is SA = 1 en SB = 0 en als speler B wint, is SA = 0 en SB = 1. We gebruiken
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dan volgende formules om de nieuwe Elo-ratings van de spelers, R′A en R′B , te
bepalen:

R′A = RA +K · (SA − P (A wint van B)) ,

R′B = RB +K · (SB − P (B wint van A)) .

Hierbij is K een strikt positief getal, in de praktijk gebruikt men vaak K = 40.
In de praktijk wordt de niewe Elo-rating ook afgerond naar het dichtsbijzijnde
natuurlijke getal. Om de formules eenvoudig te houden, ronden wij niet af.
Iemands Elo-rating kan dus een kommagetal zijn. De formules zijn eenvoudig te
interpreteren, we bekijken bijvoorbeeld de eerste formule in het geval dat speler
A initieel een hogere Elo-rating had dan speler B en dat speler A ook effectief de
wedstrijd wint. In dat geval is SA−P (A wint van B) = 1−P (A wint van B) =
P (B wint van A) een getal tussen 0 en 1. Hoe groter het verschil RA − RB is,
hoe kleiner dit getal is en hoe minder de rating van speler A dus zal stijgen
door het resultaat van deze wedstrijd. Dit is precies wat we willen: hoe groter
het verschil RA − RB is, hoe minder verrassend het resultaat van de wedstrijd
immers is.

Opgave 22: Bewijs dat de Elo-rating van de winnaar van een wedstrijd even
veel stijgt als de Elo-rating van de verliezer daalt.

Opgave 23: Drie spelers, A, B en C, spelen een schaaktoernooi. Hun Elo-
ratings voor het toernooi zijn respectievelijk 1100, 1800 en 2500. Het matchver-
loop is als volgt: A speelt tegen B en A wint, vervolgens speelt B tegen C en
B wint en ten slotte speelt C tegen A en A wint. Bereken de Elo-ratings van
alle spelers na iedere match.
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Oplossingen van de opgaven
1. Bijvoorbeeld de graaf in Figuur 6.

E B

A C

G H

D F

Figuur 6

2. (a) In de eerste ronde is elke speler een eindpunt van exact één lijnstuk per
constructie. Dit blijft zo als je roteert en dus speelt iedere speler iedere
ronde precies één match.
(b) Kies één van de n spelers. In elk van de n−1 rondes is deze speler het
uiteinde van een lijnstuk en het is dus voldoende om na te gaan dat de
andere uiteindes van deze lijnstukken telkens andere spelers zijn, of nog,
dat deze n − 1 lijnstukken verschillend zijn. Hiervoor merken we op dat
elke twee van deze lijnstukken per constructie in elkaar overgaan door een
rotatie over k 360°

n−1 , met k ∈ {1, . . . , n− 2}. Bijgevolg kunnen ze enkel aan
elkaar gelijk zijn als k = n−1

2 , wat overeenkomt met een rotatie over 180°.
Dit zou echter betekenen dat n = 2k+1, wat onmogelijk is omdat n even
is.

3. Zie Figuur 7. De spelers die het tegen elkaar opnemen, staan beschreven
onder iedere driehoek.
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A

B

C

D

(a) Ronde 1: A speelt te-
gen C; D speelt tegen B.

A

B

C

D

(b) Ronde 2: A speelt te-
gen D; B speelt tegen C.

A

B

C

D

(c) Ronde 3: A speelt te-
gen B; C speelt tegen D

Figuur 7

4. ABC,ABBC,AGDC,AGFDC

5. We tekenen een ongerichte graaf die geen Hamiltoniaans pad heeft in Fi-
guur 8. Als je richtingen toekent aan de bogen, is het meteen ook een
voorbeeld van een gerichte graaf die geen Hamiltoniaans pad heeft.

A B D

C

Figuur 8

6. Nee, een blad wint bijvoorbeeld van een steen en een steen van een schaar,
maar een blad verliest van een schaar.

7. Bijvoorbeeld: het eerste jurylid geeft de volgende rankschikking (van beste
prestatie naar minst goede): B−A−C, het tweede jurylid C −B−A en
het derde jurylid A− C −B.

8.

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

9. Bijvoorbeeld:

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

10. Bijvoorbeeld:

1 2 3 4
4 3 2 1
2 1 4 3
3 4 1 2

en

A B C D
D C B A
B A D C
C D A B

→

A1 B2 C3 D4
D4 C3 B2 A1
B2 A1 D4 C3
C3 D4 A1 B2

20



11.
0 1 2
1 2 0
2 0 1

en
0 1 2
2 0 1
1 2 0

12.

winnaar ronde 1 winnaar ronde 2 kans
A A 0.6 · 0.6
A remise 0.6 · 0.1
A B 0.6 · 0.3

remise A 0.1 · 0.6
remise remise 0.1 · 0.1
remise B 0.1 · 0.3
B A 0.3 · 0.6
B remise 0.3 · 0.1
B B 0.3 · 0.3

Deze kansen optellen geeft inderdaad 1.

13.

winnaar ronde 1 winnaar ronde 2 winnaar ronde 3 kans
A A A 0.6 · 0.6 · 0.6
A remise A 0.6 · 0.1 · 0.6
A B A 0.6 · 0.3 · 0.6

remise A A 0.1 · 0.6 · 0.6
remise remise A 0.1 · 0.1 · 0.6
remise B A 0.1 · 0.3 · 0.6
B A A 0.3 · 0.6 · 0.6
B remise A 0.3 · 0.1 · 0.6
B B A 0.3 · 0.3 · 0.6

Uit voorgaande oefening volgt dat de som van de kansen 1 · 0.6 = 0.6 is.
Dit wisten we op voorhand: het is namelijk de kans dat speler A de derde
ronde wint.

14. Speler B kan de eerste keer winnen, of de tweede of . . . , telkens met gelijke
kans 0.64 · 0.3. We bekomen dus 5 · 0.64 · 0.3 = 19.44%.

15. 20 · 19 · 18 = 6840

16. We zoeken de kans dat de vader in de top 3 eindigt en de zoon op plaats
4 tot en met 10, of omgekeerd. De kans dat de vader in de top 3 eindigt is
3
50 . In dat geval is de kans dat de zoon op plaats 4 tot en met 10 (van de
49 beschikbare plaatsen) eindigt is 7

49 = 1
7 . We krijgen dus 2 · 3

50 ·
1
7 = 3

175
als antwoord.

17. Een eerste mogelijkheid is dat je 2, 2, 2 gooit, wat kans 1
6 ·

1
6 ·

1
6 heeft.

Vervolgens kan je 1, 2, 3 gooien, in elk van de 3! = 6 mogelijke volgordes
en dus is de kans op deze situatie 6 · 16 ·

1
6 ·

1
6 . Ten slotte kan je 1, 1, 4 gooien,

in 3 mogelijke volgordes en dus is de kans op deze situatie 3 · 16 ·
1
6 ·

1
6 . Het

optellen van deze kansen geeft het gewenste resultaat, 4.63%.

18. Het aantal mogelijke volgordes waarin je 3 keer “vijf” en 7 keer “niet vijf”
kan plaatsen is C3

10 = C7
10 = 120. De kans is dus 120 ·( 16 )

3 ·( 56 )
7 = 15.50%.

19. De beginterm is 200, de reden is 2
5 en de som is 1000

3 .
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20. Stel bijvoorbeeld dat de eerste speler de eerste 4 games wint, zonder dat de
tweede speler een punt pakt. De stand (in gewonnen games) is dan 4-0, de
eerste speler heeft 16 punten gemaakt en de tweede speler 0. Vervolgens
worden er 6 games gespeeld waarbij de stand telkens eerst naar 30-30 gaat,
waarna de tweede speler 2 punten maakt en het game wint. De stand (in
gewonnen games) is dan 4-6 en de tweede speler wint de set. Nochtans
heeft de eerste speler 28 punten gemaakt en de tweede slechts 24. Als de
tweede set identiek verloopt, dan zal de tweede speler de match winnen,
hoewel hij slechts 48 punten gemaakt heeft, terwijl de eerste speler 56
punten gemaakt heeft.

21. Het volstaat om na te rekenen dat 1

1+10
RB−RA

400

+ 1

1+10
RA−RB

400

= 1.

22. We moeten aantonen dat

K · (SA − P (A wint van B)) = −K · (SB − P (B wint van A)),

wat equivalent is met

P (A wint van B) + P (B wint van A) = SA + SB .

Beide leden van deze laatste gelijkheid zijn echter gelijk aan 1, wat het
bewijs beëindigt.

23. Zie onderstaande tabel, gerekend met waarden tot op twee decimalen.

Start A wint van B B wint van C A wint van C
RA 1100 1139.30 1139.30 1179.28
RB 1800 1760.70 1800.14 1800.14
RC 2500 2500 2460.56 2420.58
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