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Wiskunde, meer dan denksport

18 september 2020

Deze bundel bevat de opgaven voor de “Sum of Us”-ronde. Om te compenseren
dat 2020 een jaar is met uitzonderlijk weinig sportwedstrijden, gaan we in deze
ronde wiskunde gebruiken bij het plannen en analyseren ervan.

Het indienen van de antwoorden zal dit jaar online gebeuren via Google Formu-
lieren. De instructies hieromtrent, alsook andere belangrijke dingen die je moet
weten om deze ronde te spelen, vind je op de volgende twee pagina’s. Lees deze
dus door vooraleer je begint. Nog meer dan andere jaren, rekenen we voor deze
online editie op jullie eerlijkheid en sportiviteit.

De opgaven zijn gemaakt door Eline Degryse en Alexander Holvoet, studenten
wiskunde aan KU Leuven, onder begeleiding van Joeri Van der Veken.

We wensen jullie veel succes en plezier! (En niet teveel bloed, zweet en tranen...)

De organisatoren,
Stefan Hartmann en Rainer Kaenders (Universität Bonn),

Maarten Solleveld (Radboud Universiteit Nijmegen),
Joeri Van der Veken (KU Leuven).
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Instructies
Duurtijd

De ronde duurt van 13:15 tot 14:45.

Puntenverdeling

Er zijn 4 opgaven met deelopdrachten, die in willekeurige volgorde mogen in-
gediend worden. Bovendien zal er een intermezzo zijn, waar jullie onderbroken
worden om een snelle vragenronde te spelen (zie instructies verderop). De pun-
tenverdeling is als volgt.

Opgave 1: 30 + 40 + 45 = 115
Opgave 2: 50 + 40 + 45 + 50 = 185
Opgave 3: 30 + 30 + 50 = 110
Opgave 4: 50
Intermezz0: 40

TOTAAL: 500

Toegelaten materiaal

• de bundel met voorbereidend materiaal en uitwerkingen van de opgaven

• een niet-grafisch rekentoestel

• een computer, enkel voor de begeleiding en het indienen van de antwoorden

Antwoorden indienen

Hieronder vinden jullie de url’s naar Google Formulieren om jullie antwoorden op
de reguliere opgaven in te dienen. Zorg ervoor dat jullie antwoorden ingediend
zijn ten laatste om 15:30! Bij meerdere inzendingen op een Google Formulier,
zullen we je eerste inzending selecteren als geldige inzending. Indien er iets mis
ging, kan je in het tekstveld een opmerking toevoegen voor de jury.

Opgave 1 Opdracht 1 Formulier1.1
Opdracht 2 Formulier1.2
Opdracht 3 Formulier1.3

Opgave 2 Opdracht 1 Formulier2.1
Opdracht 2 Formulier2.2
Opdracht 3 Formulier2.3
Opdracht 4 Formulier2.4

Opgave 3 Opdracht 1 Formulier3.1
Opdracht 2 Formulier3.2
Opdracht 3 Formulier3.3

Opgave 4 Opdracht 1 Formulier4.1
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https://forms.gle/aDJm7JwuZSnEumXi7
https://forms.gle/i2E3SLw1Z7yACkvA7
https://forms.gle/Wyc3L5nQytMhqUUq9
https://forms.gle/bxK2SKcyzuakBatW7
https://forms.gle/NCLBUTRARvBzP4xN7
https://forms.gle/3uWPfVT9btCnm3e78
https://forms.gle/5oqPNFGb3r7GDBSn7
https://forms.gle/35SBuAZva7vbLUq58
https://forms.gle/17ms8QE5eX2RhiFb7
https://forms.gle/vJBu5VQAYSsLqKRk8
https://forms.gle/ebP4ezTx9Wm7CBhEA


Intermezzi

De volgende specifieke spelregels voor het intermezzo worden, indien gewenst,
ook nog eens herhaald aan het begin van het intermezzo.

• Indien dit nog niet gebeurd is, stelt het team een kapitein aan.

• Per intermezzo worden er 4 vragen gesteld. Tijdens of vlak na het beëin-
digen van het voorlezen, wijst de kapitein de vraag toe aan iemand van
het team (dat kan ook hij- of zijzelf zijn). De 4 vragen moeten aan 4
verschillende personen worden toegewezen.

• De aangeduide persoon geeft individueel antwoord binnen de voorziene
tijd. De tijd is te volgen op het scherm en begint te lopen na het voorlezen
van de vraag. Let op: de tijd verschilt van vraag tot vraag.

• Bij het toewijzen van de vraag of het beantwoorden ervan, mag er geen
overleg gepleegd worden. Indien dat wel gedaan wordt, stopt het inter-
mezzo en het team krijgt er geen punten voor.

• Je mag ook voor deze vragen gebruik maken van kladpapier en een reken-
machine. Je mag al notities nemen tijdens het voorlezen van de vraag.

• Met elke vraag kan je 10 punten behalen.
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Opgave 1: Hockey
De voorrondes van een groot hockeykampioenschap werken met een poulesys-
teem, waarin elk team van een poule tegen elk ander team van die poule speelt.
Het aantal teams per poule noteren we met n. Voor de eenvoud nemen we
aan dat n even is en minstens 4. De wedstrijden in een poule worden on-
derverdeeld in verschillende rondes, waarbij elk team maximaal één keer speelt
tijdens een ronde.

Opdracht 1.1: Wat is het totaal aantal wedstrijden dat gespeeld moet worden
per poule?
Opdracht 1.2: Hoeveel wedstrijden zijn er binnen een poule per ronde, als zo
veel mogelijk teams actief moeten zijn tijdens iedere ronde?

Elk team speelt enkele matchen in hun eigen stadion (‘thuis’) en enkele in het
stadion van een ander team (‘uit’). Dit kan een voor- of nadeel betekenen voor
het team en daarom willen we dat ieder team maximaal één match meer of
minder thuis dan uit speelt. Verder wisselen deze thuis- en uitmatchen zich
idealiter af. Het team ondergaat een break wanneer dat niet het geval is, dus
wanneer 2 opeenvolgende matchen thuis of uit gespeeld worden.

Opdracht 2: Het is niet mogelijk om de onderlinge duels zo op te stellen dat
geen enkel team een break heeft. Hoeveel van de n teams in een poule zullen
minstens één break hebben?

Bij een competitie hoort uiteraard een rangschikking en een uiteindelijke win-
naar. In onderstaande gerichte graaf in Figuur 1 zie je welke teams van welke
andere winnen of verliezen: de pijl gaat van de verliezer naar de winnaar. We
noemen zo’n graaf een toernooigraaf. Een mogelijke rangschikking wordt gege-
ven door een Hamiltoniaans pad in deze graaf en het kan aangetoond worden
dat elke toernooigraaf effectief een Hamiltoniaans pad heeft.

Opdracht 3: Is het Hamiltoniaans pad van de graaf in Figuur 1 uniek? Ant-
woord met “ja” of “nee”.
Opgepast, er is giscorrectie: een juist antwoord levert 45 punten op, maar bij
een verkeerd antwoord verliezen jullie 45 punten. Een blanco antwoord levert 0
punten op.

E B

A C

G H

D F

Figuur 1
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Opgave 2: Tafeltennis
Er zijn twee teams van 5 spelers, (A,B,C,D,E) en (0, 1, 2, 3, 4), die het tegen
elkaar opnemen. Er worden 5 rondes georganiseerd, zodat elke speler van het
ene team het opneemt tegen elke speler van het andere team en de 5 wedstrij-
den van een ronde worden op 5 verschillende speelmomenten van eenzelfde dag
georganiseerd. De media vragen om de topmatchen zodanig te plannen dat ze
’s avonds live kunnen uitgezonden worden. Concreet moeten C en 0 tegen elkaar
spelen tijdens het laatste speelmoment van een dag, alsook B en 3. Spelers A
en 2 moeten bovendien tegen elkaar spelen tijdens de tweede ronde.

Opdracht 1: Stel een Eulervierkant op dat aan bovenstaande voorwaarden
voldoet. Gebruik dezelfde conventies als in de voorbereidende bundel: als je
bijvoorbeeld “A1” in de eerste rij en de tweede kolom zet, betekent dat dat A
en 1 tegen elkaar spelen in de eerste ronde, op het tweede speelmoment van de
dag.

Speler 0 heeft een bijzondere interesse voor wiskunde en vraagt zich af of de
planning van de wedstrijden zijn Elo-rating beïnvloedt.

Opdracht 2: Veronderstel dat het resultaat van elke match van speler 0 gekend
is. Kan zijn uiteindelijke Elo-rating dan afhangen van de volgorde waarin hij
de matchen gespeeld heeft? We veronderstellen uiteraard dat de Elo-rating na
iedere match geüpdatet wordt. Antwoord met “ja” of “nee”.
Opgepast, er is giscorrectie: een juist antwoord levert 40 punten op, maar bij
een verkeerd antwoord verliezen jullie 40 punten. Een blanco antwoord levert 0
punten op.

Nu hij nagedacht heeft over Elo-rating en commutativiteit, vraagt speler 0 zich
af hoe het zit met Elo-rating en transitiviteit. Stel dat het a keer waarschijnlijker
is dat speler X wint van speler Y dan dat hij ervan verliest en dat het b keer
waarschijnlijker is dat speler Y wint van speler Z dan dat hij ervan verliest, dus

P (X wint van Y ) = aP (X verliest van Y ) ,

P (Y wint van Z) = b P (Y verliest van Z) .

Opdracht 3: Onder de aannames van het Elo-ratingsysteem, hoe veel keer
waarschijnlijker is het dat speler X wint van speler Z dan dat hij ervan verliest?
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In de rand van het toernooi willen een aantal supporters een toernooi “tafeltennis-
voor-drie-spelers” spelen, zie Figuur 2.

Figuur 2

Ze willen een aangepaste roteermethode gebruiken om de rondes te plannen.
Voor de eenvoud nemen we aan dat het aantal spelers n ≥ 3 een
drievoud is en de spelers willen een planning waarbij iedereen elke ronde actief
is. Ze stellen elke speler voor als een hoekpunt van een regelmatige n-hoek, dus
deze keer zonder het middelpunt te gebruiken. Een match tussen drie spelers
stellen ze nu niet voor met een lijnstuk, maar met een driehoek. Ze willen
driehoeken kiezen voor de eerste ronde, die ze dan kunnen roteren om alle
mogelijke driehoeken/matchen te doorlopen.

Opdracht 4: Voor welke drievouden n ≥ 3 zal deze aangepaste roteermethode
werken?
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Opgave 3: Atletiek
Beeld je in dat wereldrecordhouders op de 400 meter, Marita Koch (47.60 secon-
den) en Wayde van Niekerk (43.03 seconden), het opnemen tegen elkaar op de
atletiekpiste in Figuur 3. Neem aan dat ze elk voortdurend aan de gemiddelde
snelheid van hun wereldrecord lopen. Marita loopt aan de binnenkant van de
binnenste baan, en Wayde aan de buitenkant van de buitenste baan. Ze starten
beiden op de rode lijn linksboven, lopen één rondje in tegenwijzerzin en eindigen
op de rode lijn.

Opdracht 1.1: In welke tijd komt Marita aan?
Opdracht 1.2: In welke tijd komt Wayde aan?

α

Figuur 3 De atletiekpiste wordt gevormd door lijnstukken en cirkelbogen. De
lengte van de binnenste baan, gemeten langs de binnenzijde, is 400 meter. Elke
baan is 1.25 meter breed en de twee rechte stukken in elke baan zijn beide 85
meter lang. De binnenste baan noemen we de eerste baan, de buitenste is de
achtste. De hoek α is aangeduid voor Opdracht 2.

Het is duidelijk dat we voor een eerlijke competitie alle atleten dezelfde afstand
willen laten lopen. Door de kromming van de banen, moeten we de startpositie
laten variëren. Dit kan voor iedere baan uitgedrukt worden door de hoek α in
Figuur 3.

Opdracht 2: We beschouwen een loopwedstrijd waarin de deelnemers starten
in het rechtse cirkelvormige stuk, in tegenwijzerzin lopen en finishen op de rode
lijn. Iedere deelnemer loopt op de binnenkant van zijn/haar baan. De totale af
te leggen afstand is 200 meter. Bepaal de hoek α, aangeduid op Figuur 3, van
de startpositie voor de vijfde baan.
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De zitjes voor de toeschouwers moeten afgesteld worden zodat iedereen de finish-
lijn kan zien. Een schematische voorstelling met afmetingen vind je in Figuur
4.

0.8m

0.4m

0.8m

0.2m

10m

Figuur 4 Het eerste (rechtse) en tweede (linkse) zitje zijn afgebeeld, maar er zijn
nog meer zitjes, meer naar links. Tussen alle zitjes is horizontaal 80 centimeter
voorzien. We nemen aan dat iedere persoon een romp van 80 centimeter heeft,
gemeten van het zitvlak tot de ogen. Het eerste zitje is 40 centimeter boven de
grond. Alle toeschouwers kijken naar de finish, voorgesteld door het rode punt,
dat op de grond en 10 meter rechts van het eerste zitje ligt. Voor iedere persoon
moet zijn/haar kijklijn 20 centimeter boven (de ooghoogte van) de persoon voor
hem/haar passeren.

Opdracht 3: Op welke hoogte, gemeten van de grond tot het zitvlak, moet
het 5de zitje geplaatst worden? Rond pas op het einde van je berekening af tot
op twee cijfers na de komma.
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Opgave 4: Tennis
Alexander speelt een tennismatch tegen Bert. Voor elk punt is de kans dat
Alexander het wint gelijk aan 60 %, onafhankelijk van vorige punten.

Opdracht 1: Wat is de kans dat Alexander het eerste game wint?
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