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De Mathekalender van de universiteiten van Del�, Eindhoven, Twente en Wageningen (verenigd in 
4TU.AMI) en het Duitse ins�tuut MATHEON is een digitale adventskalender. Van 1 tot en met 24 december 
wordt dagelijks een vakje ‘geopend’ waarachter een wiskundeopgave verschijnt met 
�en mogelijke antwoorden. Deze opgaven – in een sprookjesach�ge sfeer van de kers�jd – zijn uitdagend, 
en soms van het niveau van de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. 
Omdat het meerkeuzevraagstukken zijn, worden er geen toelich�ngen of bewijzen gevraagd. 
Het is een individuele wedstrijd, maar het is natuurlijk leuk om met een groep of schoolklas te proberen 
het goede antwoord te vinden. Elke dag zijn er individuele prijzen en aan het eind wint 
de beste scholier een laptop.

Opgeven, spelregels en archief van oude opgaven: www.4tu.nl/ami/en/mathekalender
Vragen? Mail naar 4tuami-ewi@tudel�.nl

k-de in het punt 1/k.
Door één slag met zijn vliegenmepper kan knecht Ruprecht alle muskieten in een interval ter 
lengte L doden (de eindpunten behoren bij het interval). Knecht Ruprecht vernietigt alle 
muskieten in 5 slagen, maar zou de vliegenmepper ook maar een willekeurig miezerig stukje 
kleiner zijn, dan zou Ruprecht minstens 6 slagen nodig hebben.

Vraag: wat is het derde cijfer achter de komma in de decimale voorstelling van de lengte L?

Knecht Ruprecht benut de 
koude wintermaanden met 
het wegpoetsen in zijn 
keuken van de oneindig vele 
en uiterst vervelende 
muskieten. Deze bloeddor-
stige, zoemende, kleine, 
puntvormige kwelgeesten 
zijn namelijk op de venster-
bank vastgevroren en 
kunnen niet meer bewegen. 
Alle muskieten zitten op de 
reële getallenrechte tussen 0 
en 1. De eerste zit in het punt 
1, de tweede in het punt 1/2, 
de derde in het punt 1/3, de 
vierde in het punt 1/4; de 
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De Pytha goras -
wandeling

Over niet al te lange tijd zal Pythagoras digitaal 
verschijnen. Je kan dan Pythagoras ook op je 
smartphone en tablet lezen. Om dit te vieren 

hebben we een grote prijsvraag bedacht, waar-
mee we, als het lukt, heel Nederland en Vlaan-

deren met wiskundewandelingen bedekken.

Bij de artikelen is met behulp van rondjes met een stip 
erin het niveau aangegeven. Voor artikelen zonder stip 
is geen specifieke voorkennis nodig. Artikelen met één 
stip bevatten wiskunde uit de onderbouw. Artikelen 
met twee stippen vereisen kennis uit de bovenbouw. 
Drie stippen: net iets moeilijker.

In het vorige nummer presenteerden 
we de cycloïde als de kromme van 
de kortste tijd. Nu gaan we dezelfde 
kromme gebruiken om een heen-
en-weer gaande beweging te maken 
die precies één slingertijd heeft, 
ongeacht de uitwijking.

Niveau OOO
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De verhouding tussen de omtrek en de diameter van een 
cirkel heet  π en is ongeveer gelijk aan 3,14159265359. 
Wat je je misschien niet realiseert is dat daar eigenlijk 
een soort ontdekking achter zit, namelijk: blijkbaar geldt 
voor alle cirkels dat die verhouding gelijk is. De beroem-
de oude Griek Archimedes is de eerste die deze verhou-
ding benaderde.
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kleine noOtjes
Door Jan Guichelaar

Kleine nootjes zijn eenvoudige opgaven die weinig of geen wiskundige voorkennis vereisen om 
opgelost te worden. De antwoorden vind je in het volgende nummer van Pythagoras.

TWEE GLAASJES
Iemand heeft twee glaasjes zonder 
maatverdeling erop. In het ene kan 
juist 5 cm3 en in het andere precies 
9 cm3. Verder heeft hij een overvloed 
aan water. Kan hij elk volume water 
van 1 cm3 tot en met 14 cm3 (alleen 
gehele getallen) hiermee afmeten? 
(Bron: Pythagoras 2-2 (1962), blz 43, 
J. Leferink)

OPLOSSINGEN NR. 1
Uit de oude doos
Het getal is 21978, want 
4 × 21978 = 87912.

Kasteel in verval
1 muur: p = 6/36 = 1/6;
2 muren: p = 18/36 = 1/2;
3 muren: p = 6/36 = 1/6;
4 muren: p = 0;

5 muren: p = 0;
6 muren: p = 6/36 = 1/6.

Hoeveel geld?
Stel je neemt n keer een vijftal 
munten.
Er geldt 30 + 2n = 20 + 3n, dus 
n = 10 keer een vijftal pakken.
Het bedrag is dan 

(30 + 10 × 2) × €1 + 
(20 + 10 × 3) × €2 = €150.

Overdekking
De drie cirkels stellen de drie 
figuurtjes voor.
De overdekkingen zijn:  
p + s, q + s en r + s.
 

De ene twee is de andere niet
Hoeveel (gekke) cijfers 2 kun je schrijven in een 
4x4-rooster? In de figuur zijn drie voorbeelden gegeven.

Niveau OOO
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EEN EENVOUDIGE OPTELLING
Bekijk de volgende optelling.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers, ongelij-
ke letters zijn ongelijke cijfers.

    T W E E
 Z E V E N
  +
 N E G E N

TWEE is deelbaar door 2, ZEVEN is deel-
baar door 7 en NEGEN is deelbaar door 
9. (Met dank aan Henk Molster.)

HOE OUD BEN JE IN HET EERST-
VOLGENDE PALINDROOM-
JAAR?
We leven nu in het jaar 2017. Een palin-
droomgetal kun je van achter naar voren 
lezen, bijvoorbeeld 48284.
Wanneer valt het eerstvolgende palin-
droomjaar, en hoe oud ben je dan? NUL TOT EN MET NEGEN

Als je de woorden NUL tot en met NE-
GEN achter elkaar schrijft, kun je dan 
de betekenis van de rij getallen 1, 2, 1, 
3, 1, 0, 2, 0, 0, 1 begrijpen?

Stel dat ze allemaal hoogstens 1 
zijn. Dan geldt:
p + q + r + 3s ≤ 3.
Het totaal door de drie fi-
guurtjes bezette gebied is: 
T = 12 – p – q – r – 2s.
Dat geeft: T ≥ 12 – 3 + 2s – s =  
9 + s ≥ 9. En dat kan niet binnen 
8 cm2.

Drie hardlopers
A loopt 2 keer zo hard als B en B 
2 keer zo hard als C. Dus A loopt 
4 keer zo hard als C. Zijn voor-
sprong zal dus 300 meter zijn.

a b

c

p

q

r
s
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Vierkel

Een cirkel met straal 1 heeft een opper-
vlakte van π. Een vierkant met zijde 1 
heeft een oppervlakte van 1. Als je de 

stoere hoeken van het vierkant kruist met de 
zachte rondingen van de cirkel ontstaat er 
een hybride vorm die enige gelijkenis toont 
met beide “ouders”. Daarom noem ik deze 

gele vorm hierboven een vierkel.
Wat is de oppervlakte van deze vierkel? 
Het antwoord ziet er ingewikkeld uit en 
maakt gebruik van drie heel verschillende 
getallen. Er zijn in ieder geval vier verschil-
lende manieren om deze oppervlakte te 
berekenen.

Door Dave Odegard

Niveau ooO
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Deze vierkel heeft een oppervlakte van 
1−

√

3 + π

3
.

Vier wegen die naar het antwoord leiden zijn:

Meetkunde:  
Het combineren 
van het patroon 
rechts levert 
de oppervlakte 
(
√

3
4

−

π

12
)  en dus 

het antwoord. 

Algebra:  
Het benoemen van 3 oppervlaktes levert 
een stelsel van vergelijkingen en dus het 
antwoord.

a + 4b + 4c = 1

a + 2b = π

2
− 1

a + 2b + c = π

3
−

√

3

4

Goniometrie:  
De cosinusregel en het berekenen van het 
rood gekleurde oppervlak leiden tot het 
antwoord. 
x2 = 2−

√

3 rode oppervlak = π

12 −
1
4

Integraalrekening:   

opp = 4

!

√

3
2

1
2

"

#

1− x2 −
1

2

$

dx

Antwoorden

a

b

c

x

(0, 1)

(1, 0)
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De Pythagoras-
wandeling

Een wiskundewandeling is een puzzel-
tocht door een stad of dorp waarbij je 
onderweg allerlei wiskundige vragen 

moet oplossen. Er zijn er al heel wat in 
Nederland, vooral in grote steden. Onder-
aan dit artikel staan wat links naar leuke 
wandelingen.
Het is ons doel om heel Nederland en 
Vlaanderen met wiskundewandelingen te 
bedekken. Dit gaan we proberen met een 
Pythagoraswandeling. Het de bedoeling dat 
je zo’n wandeling in de buurt van je school 

organiseert. Je hoeft niet per se de toe-
ristische attracties van je woonplaats te 
gebruiken. Het mag wel, als het maar aan 
wiskunde gerelateerd is.
Je bedenkt dus eerst wat voor dingen er 
rond je school te zien zijn, objecten of 
plaatsen waar je een leuke wiskundevraag 
bij kan verzinnen. Als je voldoende vragen 
hebt gevonden probeer je hier een route bij 
te maken. De route moet in anderhalf uur te 
lopen of te fietsen zijn. We laten eerst een 
paar voorbeelden zien van wiskundevragen.

Over niet al te lange tijd zal Pythagoras digitaal verschijnen. 
Je kan dan Pythagoras ook op je smartphone en tablet lezen. 
Om dit te vieren hebben we een grote prijsvraag bedacht, 
waarmee we, als het lukt, heel Nederland en Vlaanderen met 
wiskundewandelingen bedekken.

Door Jeanine Daems en Derk Pik

Niveau OOO
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Voorbeeldvraag 1: 
Thermometers in Amsterdam
We lopen door een winkelstraat in Amster-
dam en daar verschijnt ineens een etalage 
met thermometers. De vraag die we hierbij 
bedacht hebben, gaat als volgt.
Halverwege de Wijde Heisteeg zien we aan 
de rechterkant een etalage met thermo-
meters. De temperatuur staat aangeven in 
graden Celsius en graden Fahrenheit.

Als x het aantal graden Celsius is, en y het 
aantal graden Fahrenheit, wat is dan het 
verband tussen x en y?

Voorbeeldvraag 2:  
De Rijnlandse voet
In het centrum van Leiden is door Francien 
Bossema, Suzanne Kappetein en Charlotte 
Zwetsloot ook een wiskundewandeling 
gemaakt. Je kunt deze via internet down-
loaden.
Aan het stadhuis van Leiden zit een stang 
die een bepaalde lengtemaat weergeeft. 
De makers van de wandeling hebben er de 
volgende vraag bij gemaakt.

De ijzeren staaf is een voet, een ouderwet-
se lengtemaat. Willebrord Snel van Royen 
(Snellius), een Leidse wiskundige, bepaalde 
in 1615 de aardomtrek in deze eenheid.

a. De omtrek van de aarde is 40 000 km. 
Hoeveel voet is dat?

b. Als je een stap zet, hoeveel voet heb je 
dan afgelegd?

c. Hoeveel stappen moet je zetten om een 
rondje om de aarde te lopen?

Dingen van vroeger zijn vaak heel geschikt 
om er een vraag bij te verzinnen.

Voorbeeldvraag 3: Een 
kerkraam uit Nijmegen
In Nijmegen is er een heel erg mooie en 
lange wiskundewandeling. De volgende 
meetkundevraag is geïnspireerd door een 
kerkraam. Deze wiskundewandeling is ge-
maakt door Léon van den Broek en Lambert 
Kemerink.
De Sint Nicolaaskapel is het oudste gebouw 
van Nijmegen en een van de oudste van Ne-
derland. Het werd omstreeks 1030 gebouwd. 
De centrale toren is achthoekig. Daar- 
omheen is het gebouw zestienhoekig. 
Aan het dak is deze structuur goed 
te zien.

De acht- en zestienhoek zijn regel-
matig. De omtrek van de zestien-
hoek is groter dan de omtrek van 
de rode achthoek. Hoeveel keer zo 
groot?

a. meer dan 2 keer
b. precies 2 keer
c. minder dan 2 keer

voorbeelden
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Voorbeeldvraag 4:  
Patrouille in Leuven

In Leuven is de Wiskundewandeling van het 
Atheneum De Ring. De makers hebben zich 
laten inspireren door het stratenplan.
De hoofdcommissaris van de politie van 
Leuven stuurt een groep agenten er op uit 
om een incident te onderzoeken.

De patrouille wil zoveel mogelijk straten 
controleren zonder twee keer in dezelfde 
straat te komen en zonder zich om te keren. 
Ze gaan allen samen als één groep op pad. 
Hoeveel straatdelen kunnen ze op deze 
manier niet onderzoeken?

a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

De wedstrijd
Een Pythagoraswandeling moet aan de 
volgende eisen voldoen.

• Om de vragen te kunnen oplossen moet 
het nodig zijn om de wandeling te maken.

• Het moet op de fiets of wandelend te doen 
zijn binnen anderhalf uur.

• De wandeling is onafhankelijk van de 
seizoenen.

• De wandeling begint of eindigt bij de 
school. (Je mag er dus ook zowel begin-
nen als eindigen.)

• Maak er een mooi, overzichtelijk en 
aantrekkelijk boekje van! Zorg dat uit 
het boekje duidelijk wordt hoe je moet 
lopen of fietsen en ook waar je welke 
opdracht moet doen. Of je dat met een 
kaart aangeeft of door aanwijzingen mag 
je natuurlijk zelf weten!

• Er is een speciale prijs voor de meest 
originele vraag over de buitenkant van je 
schoolgebouw.

Behalve je wandeling willen we ook graag 
dat je een pitch maakt waarin je je wande-
ling zo leuk mogelijk aanprijst. We plaatsen 
dit Youtube-filmpje op onze digitale site, 
zodra het binnenkomt.
Je mag individueel, met een klein groepje of 
met de gehele klas meedoen.
In juni 2018 worden de wandelingen tegelij-
kertijd openbaar gemaakt. Alle wandelingen 
komen downloadbaar en leesbaar op smart-
phone op het web.
De beste drie inzendingen krijgen een 
digitaal schoolabonnement voor één jaar. 
De beste vraag over de buitenkant van het 
schoolgebouw komt op de kaft van het 
septembernummer van Pythagoras. Verder 
geven we tien wiskundepuzzelboeken weg 
voor bijzondere bijdragen.
Inzenden kan naar het adres: wiwa@pyth.eu 
tot 15 mei 2018. Voorbeelden van wiskunde-
wandelingen:

www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/
imapp/wiskunde/ 2015/wiskundewandeling/ 
www.universiteitleiden.nl/binaries/content/
assets/ science/ibl/leidse-wiskundewande-
ling.pdf
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Archimedes 
en de cirkel

Pi
Archimedes gebruikte nog geen symbool voor 
de verhouding tussen de omtrek en de diame-
ter van een cirkel, hij beschreef deze gewoon 
in woorden. De oude Grieken gebruikten 
symbolen sowieso nog niet op deze manier, 
het symbool π voor deze verhouding stamt pas 
uit het begin van de achttiende eeuw en werd 
uiteindelijk populair doordat de beroemde 
wiskunde Euler het gebruikte. Verderop zullen 
we op Archimedes’ benadering komen, maar 
hij beschrijft eerst de oppervlakte van een 
cirkel, dus daar gaan we eerst op in.

De oppervlakte van een 
cirkel
In de welbekende oppervlakteformule  O = πr2 

komt het getal π al voor. Bij Archimedes is 
dat nog niet zo, hij drukt de oppervlakte van 
een cirkel uit in termen van de straal en de 
omtrek van een cirkel. Zijn werk “Over het 
meten van een cirkel” begint met de volgen-
de stelling: “De oppervlakte van een cirkel is 
gelijk aan die van een rechthoekige driehoek 
waarvan de ene rechthoekszijde gelijk is aan 
de straal en de andere rechthoekszijde gelijk 
is aan de omtrek van de cirkel.”

Opgave 1: Laat zien dat wat Archimedes 
schrijft, klopt met de formules die je ge-
leerd hebt voor de omtrek en de oppervlak-
te van een cirkel.

We gaan Archimedes’ bewijs van deze 
bewering gedetailleerd bekijken. Zijn bewijs 
is een bewijs uit het ongerijmde. Dit betekent 
dat hij het tegendeel aanneemt van wat hij 
wil aantonen en dan laat zien dat dit tot een 
tegenspraak leidt. De conclusie moet dan 
wel zijn dat de aanname fout was.

De verhouding tussen de omtrek en de diameter van een 
cirkel heet  π en is ongeveer gelijk aan 3,14159265359. 
Wat je je misschien niet realiseert is dat daar eigenlijk 
een soort ontdekking achter zit, namelijk: blijkbaar 
geldt voor alle cirkels dat die verhouding gelijk is. De 
beroemde oude Griek Archimedes was de eerste die 
deze verhouding benaderde.
Door Jeanine Daems

Archimedes
Hoewel vrijwel niets uit het leven van Archimedes echt 
vaststaat, hieronder een aantal zaken die waarschijnlijk 
zijn.
Archimedes  is in 287 voor Christus geboren in Syracuse 
op Sicilië.
Hij is één van de allergrootste wiskundigen ooit. Hij was 
in Alexandrië in de leer bij leerlingen van Euclides. Hij 
vond allerlei slimme apparaten uit zoals een schroef om 
water mee op te hevelen. Wiskundig was hij zijn tijd ver 
vooruit.  Hij kon al de oppervlakte onder een parabool 

en de verhouding tussen de 
inhoud van een cilinder en 

een bol berekenen.

In deze jaargang van 
Pythagoras zullen 
we een aantal van 
zijn uitvindingen 
zoveel als mogelijk 

is beschrijven met 
behulp van de 
technieken van 
toen.

Niveau oOO
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Hij begint met de aanname dat de opper-
vlakte van de cirkel niet gelijk is aan die 
van die beschreven driehoek. Dit kan twee 
dingen betekenen: de cirkel is ofwel groter 
dan de driehoek, ofwel kleiner. Archimedes 
splitst zijn bewijs dan ook in twee gevallen. 
Zoals je in figuur 2 kunt zien, noemt hij de 
oppervlakte van de driehoek K. De cirkel in 
figuur 1 is de cirkel waar het hier om draait. 
In zijn bewijs zullen we zien waarom hij al die 
lijntjes en vierkanten getekend heeft.

Geval I: stel dat de cirkel groter is dan K.
Archimedes tekent een ingeschreven vier-
kant in de cirkel, vierkant ABCD in het plaat-
je. Dat vierkant heeft uiteraard een kleinere 
oppervlakte dan de cirkel. Vervolgens deelt 
hij de lijnstukken AB, BC, CD en DA doormid-
den en de lijntjes vanuit middelpunt O door 
die middens trekt hij door tot op de cirkel. Zo 
vindt hij punten E en H (en de twee andere 
soortgelijke punten die geen naam hebben 
gekregen). Nu heeft hij dus in feite een inge-
schreven achthoek getekend. De oppervlakte 
van die achthoek is groter dan die van het 
vierkant, maar nog steeds kleiner dan die 
van de cirkel (hij ligt erbinnen, tenslotte). 

Archimedes zegt nu: dit kun je blijven doen, 
dus je kunt een ingeschreven zestienhoek, 
32-hoek, enzovoorts maken. De oppervlak-
te van die ingeschreven veelhoeken wordt 

steeds groter, maar zal altijd kleiner blijven 
dan die van de cirkel. Alleen: op een gegeven 
moment moet er wel een veelhoek komen die 
een oppervlakte heeft die groter is dan K, de 
oppervlakte van de driehoek! Want we komen 
steeds dichter bij de oppervlakte van de 
cirkel door die veelhoeken te tekenen, en de 
aanname is  dat de oppervlakte van de cirkel 
groter is dan K. 

Stel nu dat die veelhoek bereikt is op een 
bepaald moment. Deze veelhoek heeft dus 
oppervlakte groter dan K en kleiner dan die 
van de cirkel. Er geldt:

K < oppervlakte veelhoek < oppervlakte cirkel.

Bekijk nu een zijde van die veelhoek. Archi-
medes gebruikt in zijn uitleg zijde AE in het 
plaatje, maar dat zou natuurlijk een zijde van 
een veelhoek met meer zijden kunnen zijn. 
Dan tekent hij het loodlijntje ON op zijde AE 
vanuit het middelpunt O. Omdat ON binnen de 
cirkel ligt, is ON kleiner dan de straal. 

Opgave 2: Toon aan dat de oppervlakte van 
de veelhoek nu wel kleiner moet zijn dan K.

Kortom: er moet zo’n veelhoek bestaan met 
een oppervlakte groter dan K, maar daaruit 
volgt dan dat de oppervlakte ook kleiner 
dan K moet zijn... Dat kan natuurlijk niet. De 
conclusie is dan dat de situatie in geval I niet 
kan voorkomen. De cirkel is dus sowieso niet 
groter dan K.

Geval II: stel dat de cirkel kleiner is dan K.
Dit argument verloopt bijna hetzelfde, alleen 
werkt Archimedes nu met een omgeschreven 
vierkant, het buitenste vierkant in zijn plaatje. 
Hij bekijkt nu de raakpunten, bijvoorbeeld E 
en H. Lijnstuk EH wordt in twee gelijke stuk-
ken gedeeld door een lijn te trekken vanuit O, 
zo vindt hij punt A. In A tekent hij een lijntje 
loodrecht op OA en zo vindt hij de punten 
F en G. Lijnstuk FG is nu een zijde van een 
omgeschreven achthoek. Die achthoek heeft 
een oppervlakte die kleiner is dan die van het 
vierkant, maar nog steeds groter dan die van 
de cirkel.

Figuur 1

Figuur 2
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Op dezelfde manier kun je verder gaan, zodat 
je een zestienhoek, 32-hoek, enzovoorts 
maakt, waarvoor steeds geldt: de oppervlakte 
van een veelhoek is steeds kleiner dan die van 
zijn voorganger, maar altijd nog groter dan die 
van de cirkel. Je gaat net zo lang door tot de 
oppervlakte van de veelhoek kleiner is dan K. 
Maar de oppervlakte van de veelhoek is uiter-
aard nog steeds groter dan die van de cirkel.

Opgave 3: Probeer aan te tonen dat de 
oppervlakte van de veelhoek nu wel groter 
moet zijn dan K.

Dus nu zien we dat de veelhoek, die we 
gemaakt hadden door steeds dichter naar 
de cirkel toe te kruipen tot de oppervlakte 
tussen K en die van de cirkel in zat, opeens 
een oppervlakte blijkt te hebben die groter is 
dan K! Dat is weer een tegenspraak. Dus ook 
geval II kan niet voorkomen.

Kortom: we hebben gezien dat de cirkel niet 
groter dan K is en ook niet kleiner dan K is. 
De enige mogelijkheid die overblijft, is dat de 
oppervlakte van de cirkel precies gelijk aan K 
is. En dat is wat Archimedes wilde aantonen.

De omtrek van een  
cirkel en π
In stelling 3 gaat Archimedes dan vervolgens 
bepalen hoe groot de omtrek van een cirkel 
is in verhouding tot zijn diameter. Zijn stelling 
luidt: “de verhouding van de omtrek van elke 
cirkel tot zijn diameter is kleiner dan 31

7
 en 

groter dan 310
71

 “.

Opgave 4: Benader deze breuken op je 
rekenmachine en kijk hoe groot het verschil 
met π is.

Je ziet aan deze formulering al dat hij, an-
ders dan wij doen, niet één benadering geeft 
die zo dichtbij mogelijk zit. Hij klemt het getal 
dat hij zoekt in tussen twee waarden, en de re-
den daarvoor is de methode die hij gebruikte.

De methode lijkt een klein beetje op zijn 
argument van zojuist: hij gebruikt weer 
veelhoeken met steeds meer zijden, zodat de 
veelhoek steeds beter een stukje van de om-

trek benadert. Van handige veelhoeken kan hij 
namelijk de verhoudingen van lengtes van de 
zijden wel berekenen met de meetkunde die 
hij tot zijn beschikking heeft. 

Hij werkt overigens niet met echte lengtes, 
maar blijft werken met verhoudingen tussen 
lijnstukken. Dat sluit aan bij wat hij wil 
bewijzen hier, maar het sluit ook aan bij de 
meetkunde van Euclides die hij hier toepast. 
Euclides kende ook nooit exacte lengtes toe 
aan lijnstukjes, hij schreef ook altijd alleen 
over verhoudingen tussen lijnstukken of tus-
sen oppervlaktes.

We kijken naar de bovengrens van 31
7

. 
Archimedes gebruikt figuur 3. O is weer het 
middelpunt, AC staat loodrecht op straal OA 
en hoek AOC is een derde van een rechte 
hoek, dus 30˚. 

Opgave 5: In driehoek AOC gelden de vol-
gende verhoudingen:
OA : AC =

√

3 : 1 en OC : CA = 2 : 1 . 
Waarom is dat zo?

 Hint: driehoek AOC is de helft van een 
gelijkzijdige driehoek.

Archimedes schrijft echter niet die 
√

3  op, 
maar benadert, hij schrijft: OA : AC > 265 : 153. 
Als je die deling uitvoert zie je dat dit heel 
dicht bij 

√

3 : 1 zit en inderdaad een onder-
schatting is (maar het is behoorlijk nauwkeu-
rig; de eerste vier decimalen zijn correct als 
je het omschrijft).

Figuur 3
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Archimedes gaat ook hier vervolgens de hoek 
in twee gelijke stukken delen door middel 
van lijn OD, waarbij D op AC ligt (hoek AOD is 
dus 15˚, maar het is hier vooral relevant dat 
het de helft van de vorige hoek is).

Nu gebruikt hij een stelling van Euclides 
(stelling 3 uit boek VI van De Elementen): als 
je een bissectrice tekent in een driehoek, is 
de verhouding tussen de delen die op de over-
staande zijde ontstaan gelijk aan die tussen 
de twee andere zijden in de driehoek. Met 
andere woorden, omdat OD hier de bissectrice 
is, volgt uit die stelling dat CD : DA = CO : OA.

Daarna gaat Archimedes aan de slag met 
verhoudingen. Omdat CO : OA = CD : DA geldt 
ook (CO + OA) : OA = CA : DA en dus (CO + OA) : 
CA = OA : DA.

Opgave 6: Ga na dat dat inderdaad volgt uit 
CO : OA = CD : DA.

Archimedes gaat verder met de volgende 
bewezen gegevens:
(CO + OA) : CA = OA : DA
OA : AC > 265 : 153
OC : CA = 2 : 1 = 306 : 153

Hij maakt de laatste twee verhoudingen zoge-
zegd “gelijknamig”, zodat ze opgeteld kunnen 
worden. Want de conclusie is:
OA : AD = (CO + OA) : CA > (265 + 306) : 153 =  
571 : 153.

Nu kijkt Archimedes naarOD2 en conclu-
deert: OD2 : AD2 > 349450 : 23409 en dus 
OD : DA > 5911

8
: 153.

Opgave 7: Ga na dat die verhouding tussen 
OD2 en AD2 inderdaad volgt uit de eerdere 
conclusies en controleer de verhouding 
OD : DA die Archimedes hier geeft.

Wat hebben we hier nu aan? Op dezelf-
de manier gaat Archimedes verder: hij 
halveert hoek AOD tot hoek AOE, die weer 
tot hoek AOF, die weer tot hoek AOG. Dan 
berekent hij (met alle tussenstappen precies 
op dezelfde manier als hierboven) dat  
OA : AG > 46731

2
: 153.

Archimedes legt punt H aan de andere kant 
van A even ver als punt G. Dan is GH de 
zijde van een omgeschreven regelmatige 
96-hoek.

Opgave 8:
a)  Leg uit waarom GH de zijde van een 

regelmatige 96-hoek is.
b)  Bereken uit de gevonden verhouding dat 

π < 31
7

De ondergrens van π > 310
71

 gaat op een 
soortgelijke manier. Dan tekent hij niet een 
veelhoek in de cirkel, maar gebruikt hij echt 
de diameter helemaal, zoals in figuur 4 te 
zien is. Hij begint daar met driehoek BAC 
waarbij hoek A ook weer 30˚ is. Ook hier 
halveert hij hoek A steeds en berekent hij de 
verhouding van achtereenvolgens BC, BD, 
BE, BF en BG met de diameter AB. Dit argu-
ment vereist net wat meer meetkundeken-
nis (stelling van Thales, weer wat Euclides, 
stelling van de middelpuntshoek). Je kunt 
het vinden in het boek van Heath.

Archimedes, Measurement of a circle. 
In: T.L. Heath, The works of Archi-
medes, Cambridge University Press, 
1897; p. 91 - 98.
Gratis online beschikbaar op https://
archive.org/details/worksofarchime-
de029517mbp

literatuur

Figuur 4
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Antwoord 1: 
De driehoek die Archimedes hier beschrijft, heeft 
in onze termen als ene rechthoekszijde lengte r 
en als andere rechthoekszijde de omtrek, dus 2πr. 
De oppervlakte is dan  1

2
· r · 2πr = πr2.

Antwoord 2:
De oppervlakte van driehoek AOE is gelijk aan 
1
2
·ON · AE . Als we alle driehoekjes in de veelhoek 

bij elkaar optellen, krijgen we een oppervlakte die 
gelijk is aan 1

2
·ON · (AE + EB+ ... ) = 1

2
·ON· om-

trek van de veelhoek. Oftewel, omdat ON kleiner 
is dan de straal en de omtrek van de veelhoek 
kleiner is dan de omtrek van de cirkel: 
opp veelhoek < 1

2
· straal⋅omtrek van de cirkel = K.

Antwoord 3: 
Nu geldt dat een loodlijntje van O naar een zijde 
van de veelhoek (in het plaatje bijvoorbeeld OA 
als we naar de achthoek zouden kijken) gelijk is 
aan de straal van de cirkel. De oppervlakte van 
de veelhoek is de oppervlakte van alle driehoek-
jes van de vorm van FOG samen, oftewel: opp. 
veelhoek = 1

2
· straal⋅(FG + ... ) = 1

2
· straal⋅som van 

de zijden van de veelhoek > 1
2
· straal⋅omtrek van 

de cirkel = K, omdat de omtrek van de veelhoek 
natuurlijk groter is dan die van de cirkel.

Antwoord 7: 
Pythagoras geeft OD2 = OA2 + AD2 . 
We weten OA : AD > 571 : 153, dus 
OA2 : AD2 > 5712 : 1532 = 326041 : 23409  en 
(uiteraard) AD : AD = 1 : 1 = 153 : 153, zodat 
AD2 : AD2 = 23409 : 23409. De verhoudingen 
zijn gelijknamig, dus kunnen we concluderen dat 
OD2 : AD2 > 326041 + 23409 : 23409 = 349450 : 23409. 
Worteltrekken levert nu  
OD : AD >

√

349450 : 153 > 5911
8
: 153. In die 

laatste stap zien we weer dat Archimedes voor 
een breuk kiest die redelijk dichtbij ligt en waarbij 
de afschatting de juiste kant op verloopt.

Antwoord 8: 
a) Hoek AOC = 30˚. Steeds halveren levert hoek 
AOG = 17

8
˚. Dan is hoek GOH dus twee keer zo 

groot, dus 33
4

˚. Dat is precies 1
96

 van 360˚.
b) Dat betekent dus dat 96 keer zijde GH de 
omtrek is van de omgeschreven regelmatige 
96-hoek. 
Verder weten we dat  OA : AG > 46731

2
: 153, dat 

AB = 2 OA en GH = 2 AG.
Dus AB : omtrek van de veelhoek 
> 46731

2
: 153 · 96 dus AB : omtrek van de veel-

hoek  > 46731
2
: 14688. 

Er geldt 14688
46731

2

= 3 +
6671

2

46731
2

 en dat schat  
Archimedes als volgt af: 
3 +

6671
2

46731
2

< 3 +
6671

2

46731
2

= 3 + 1
7

.

oplossingen

Antwoord 6: 
Dat kun je bijvoorbeeld in-
zien door om te schrijven naar breuken. 
CO+OA
OA

= CO
OA
+ OA
OC
= CO
OA
+ 1 = CD

DA
+ 1 = CD

DA
+ DA
DA
= CD+DA

DA
= CA
DA

, 
dus uit CO : OA volgt inderdaad dat (CO + OA ): OA = CA : DA.
Uit CO+OA

OA
= CA
DA

 volgt ook dat (CO + OA) : CA = OA : DA, omdat de 
ene breuk in feite een “vereenvoudiging” van de andere is, dus 
de teller en noemer zullen met eenzelfde factor vermenigvul-
digd zijn, dus dezelfde verhouding hebben.
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De achttiende 
kameel

Door Jaap Klouwen

Niveau oOO

Opdracht 1. 
Is er een verdeling met drie zonen die wél 
precies 1 is? Dat betekent: zijn er gehele ge-
tallen a, b en c met a < b < c, waarvoor geldt 
dat 1/a + 1/b + 1/c gelijk is aan 1?
Antwoord. Het enig mogelijk drietal is (a,b,c) 
= (2,3,6).
Stel 1/a + 1/b + 1/c = 1, met a < b < c en a, b 
en c geheel.
Dan moet gelden a ≤ 3, want  1/a + 1/b + 1/c 
≤ 1/a + 1/a + 1/a = 3/a. De waarde van a kan 
dus maximaal 3 zijn. Dus a = 2 of a = 3.

a = 2. Dan is 1/b + 1/c = 1/2. Als b ≥ 4 dan 
is 1/b + 1/c < 1/4 + 1/4 = 1/2. Dat kan niet, 
dus b = 3 Dan volgt c = 6.
a = 3. Dan is  1/b + 1/c = 1 – 1/3 = 2/3. Maar 
b > 3, dus is 1/b + 1/c < 1/3 + 1/3 = 2/3. Dat 
kan niet. Dus a ≠ 3.

Opdracht 2. 
Bestaat er een verdeling op dezelfde manier 
als in vraag 1 onder vier zonen? Uit de para-
bel volgt direct het viertal (2, 3, 8, 18), maar 
zijn er nog meer oplossingen?

In het septembernummer verdeelde een oude Arabier 
17 kamelen onder zijn 3 zonen. Met behulp van de 
achttiende kameel lukte dat. Een aantal vragen bleef 
nog onbeantwoord. Die antwoorden volgen nu. 
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Antwoord. Er zijn, naast het genoemde 
(2,3,8,18) nog vijf andere viertallen mogelijk: 
(2,3,7,42), (2,3,8,24), (2,3,10,15), (2,4,5,20) en 
(2,4,6,12). Het laatste viertal maakt alleen 
gebruikt van even getallen.

Opdracht 3. 
Is er ook een verdeling met vijf zonen? 
Antwoord. Voor vijf zonen zijn bijvoor-
beeld mogelijk: (2,3,8,40,60), (2,3,9,30,45), 
(2,4,5,25,100) en (3,4,5,6,20). In de tabel 
hierboven staan alle 72 oplossingen voor 
vijf zonen. Daar zijn fraaie vijftallen bij. 
Een bijzondere oplossing is (2,3,7,43,1806). 
Afgezien van het feit dat de veestapel van de 
oude Arabier dan wel veel kamelen moet be-

vatten, maakt de verdeling dan gebruik van 
vier priemgetallen, die de ontbinding zijn van 
het vijfde getal, 1806 (= 2·3·7·43). 
Oplossing (2,3,11,22,33) komt ons wegens 
1/11 + 1/22 + 1/33 = 1/6  bekend voor: 1/2 
+ 1/3 + 1/6 = 1, de oplossing die we bij drie 
zonen ook al tegenkwamen. 
Zes oplossingen, waaronder (2,4,8,12,24), 
gebruiken alleen even getallen.
Nummer 67 (2,4,10,12,15) is de meest 
‘compacte’ oplossing: zowel range (grootste 
minus kleinste getal: 13) als standaardafwij-
king (4,88) zijn de kleinst mogelijke.

Probeer zelf aan te tonen dat er geen 
oplossingen zijn met a > 4.

a b c d e a b c d e a b c d e

1 2 3 7 43 1806 25 2 3 9 20 180 49 2 4 5 25 100

2 2 3 7 44 924 26 2 3 9 21 126 50 2 4 5 28 70

3 2 3 7 45 630 27 2 3 9 22 99 51 2 4 5 30 60

4 2 3 7 46 483 28 2 3 9 24 72 52 2 4 5 36 45

5 2 3 7 48 336 29 2 3 9 27 54 53 2 4 6 13 156

6 2 3 7 49 294 30 2 3 9 30 45 54 2 4 6 14 84

7 2 3 7 51 238 31 2 3 10 16 240 55 2 4 6 15 60

8 2 3 7 54 189 32 2 3 10 18 90 56 2 4 6 16 48

9 2 3 7 56 168 33 2 3 10 20 60 57 2 4 6 18 36

10 2 3 7 60 140 34 2 3 10 24 40 58 2 4 6 20 30

11 2 3 7 63 126 35 2 3 11 14 231 59 2 4 6 21 28

12 2 3 7 70 105 36 2 3 11 15 110 60 2 4 7 10 140

13 2 3 7 78 91 37 2 3 11 22 33 61 2 4 7 12 42

14 2 3 8 25 600 38 2 3 12 13 156 62 2 4 7 14 28

15 2 3 8 26 312 39 2 3 12 14 84 63 2 4 8 9 72

16 2 3 8 27 216 40 2 3 12 15 60 64 2 4 8 10 40

17 2 3 8 28 168 41 2 3 12 16 48 65 2 4 8 12 24

18 2 3 8 30 120 42 2 3 12 18 36 66 2 4 9 12 18

19 2 3 8 32 96 43 2 3 12 20 30 67 2 4 10 12 15

20 2 3 8 33 88 44 2 3 12 21 28 68 2 5 6 8 120

21 2 3 8 36 72 45 2 3 14 15 35 69 2 5 6 9 45

22 2 3 8 40 60 46 2 4 5 21 420 70 2 5 6 10 30

23 2 3 8 42 56 47 2 4 5 22 220 71 2 5 6 12 20

24 2 3 9 19 342 48 2 4 5 24 120 72 3 4 5 6 20

Tabel met alle 72 vijftallen
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De cycloïde: 
de cycloïde als tautochroon  
of isochroon 

Voor een eerste kennismaking met 
de cycloïde is het verstandig om het 

artikel 'De cycloïde: kromme van de kortste 
tijd' (Pythagoras 57-1, september 2017) te 
lezen

Als je een kraal in figuur 1 vanaf punt 
K wrijvingsloos laat glijden langs een 
draad die de vorm van een cycloïde 

heeft, dan zal hij het onderste punt K2 passe-
ren en vervolgens verder gaan naar boven, 
tot hij weer stilstaat op het volgende hoogste 

punt, K4. Dan zal hij opnieuw terugglijden 
en weer in K aankomen, en zo zal hij steeds 
heen en weer gaan. De totale tijd om heen 
en weer te gaan noemen we de periode T.

Nu heeft de cycloïde, naast het feit dat het 
de brachistochroon is – kromme van de 
kortste tijd, zie het vorige artikel –, nog een 
prachtige eigenschap. Als we de kraal op 
een lager punt met snelheid 0 laten vertrek-
ken (bijvoorbeeld in K1), dan zal hij natuurlijk 
weer heen en weer gaan bewegen, met 
rechts van K2 weer een nieuw hoogste punt 
K3, even hoog als het startpunt. Ook deze pe-
riodieke beweging heeft een periode: P. We 
zullen aantonen dat, waar je de kraal ook uit 
stilstand laat vertrekken, altijd geldt: P = T. 
De periode is dus altijd dezelfde. Vandaar 
de Griekse benamingen tautochroon met 
‘to auto’, ‘dezelfde’, of isochroon met ‘iso’, 
‘gelijk’, en ‘chronos’, tijd. De periode van een 
hele slingering is dus onafhankelijk van de 
maximale uitwijking of amplitude. Om dit 
aan te tonen kijken we eerst even naar een 
andere isochrone beweging: een trillende 
massa aan een veer. Zie kader.

In het vorige nummer presenteerden we de cycloïde als de kromme 
van de kortste tijd. Nu gaan we dezelfde kromme gebruiken om een 
heen-en-weer gaande beweging te maken die precies één slingertijd 
heeft, ongeacht de uitwijking.

Door Jan Guichelaar

2
K

M

K1

K2

K3

K4

1

O 1 2 3 4 5 6

Figuur 1. Cycloïde als tautochroon

Niveau ooo
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Kunnen we het resultaat uit het kader 
gebruiken om aan te tonen dat de glijdende 
kraal een isochrone beweging uitvoert? Dat 
kan. We noemen u de afstand langs de baan 
van de kraal tot het evenwichtspunt K2.

We willen nu de grootte en richting bepalen 
van een klein stukje Δu waarover de kraal 
langs de baan glijdt.

Zie daarvoor figuur 3 in het vorige artikel. 
Voor het gemak is een deel van die figuur 
hier als figuur 2 opgenomen.

De hoek α is de ‘draaihoek’ α van het ‘wiel’ 
waarmee de cycloïde wordt gemaakt (MK 
gaat daarbij over in M1K1). Laten we nu α la-
ten toenemen met een minuscuul hoekje Δα. 
De buitenkant van het wiel draait dan over 

een stukje rΔα. Zie figuur 3. Het middelpunt 
van het wiel gaat over hetzelfde stukje rΔα 
naar rechts (eigenschap van de cycloïde). 
Om Δu te bepalen moeten we de twee stuk-
jes rΔα als vectoren bij elkaar optellen. Dat 
levert Δu=K1T.

Opgave: Leid in de ruit in figuur 3 de volgende 
formule voor Δu af :
∆u = 2r∆α · sin

!

1

2
α

"

Figuur 2. Deel van de cycloïde

Een harmonisch trillende veer is 
isochroon
Een massa m hangt stil aan een veer. Bij uitrekking over u 
is er een terugdrijvende kracht richting evenwichtsstand 
F = −c · u, die recht evenredig is met u. Na uitrekken en 
loslaten gaat de massa een zogeheten harmonische trilling 
uitvoeren. De tweede wet van Newton zegt: F = m · u’’(t), 
waarbij u’’(t) de versnelling is, de tweede afgeleide van u(t) 
naar de tijd t. (De snelheid v(t) = u’(t)  is de eerste afgeleide 
van u(t)). Dus we hebben:

m
d2u(t)

dt2
= −c · u(t)

Als je de afgeleide functie van de sinus- en de cosinusfunctie 
kent, zie je dat een oplossing van deze zogeheten differenti-
aalvergelijking de volgende is:

u(t) = A · sin

!

"

c

m
t

#

Opgave: Controleer dat de gegeven sinusfunctie voldoet aan de 
differentiaalvergelijking.

We vinden de periode T door te stellen (de periode van de 
sinus is 2π):
!

c

m
T = 2π met T = 2π

!

m

c

Maar belangrijker nog is dat de amplitude A niet in de formule 
voor T voorkomt. Die valt links en rechts na invullen in de dif-
ferentiaalvergelijking weg. We kunnen voor A dus nemen wat 
we willen. Dus een harmonische trilling is een isochrone tril-
ling: de periode T is onafhankelijk van de grootste uitwijking.

1 2
B

1

2
K

K1

M1

O

α/2

(π - α)/2

π/2 - α α

r

A

A

T

K1

M1

r α

u

α/2

π/2 - α

α
α/2

α/2

r α

Figuur 3. Bepaling van Δu=K1T
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We zien dan ook direct dat de richting van 
de baan een hoek van α/2 maakt met de 
verticaal.

Nu richten wij onze aandacht op de compo-
nent van de zwaartekracht langs de baan. 
Zie figuur 4. Deze component drijft de kraal 
naar het ‘onderste punt’, de evenwichts-
stand, net als bij de trillende veer. Hoe 
dichter de kraal bij K2 is, des te kleiner is de 
kracht. Voor de component Fr langs de raak-
lijn hebben we, zoals af te lezen in figuur 4:

Fr =mg · cos

!

1

2
α

"

Bij de kleine verplaatsing Δu langs de baan 
verandert Fr een klein beetje ΔFr. De kracht 
aan het begin van Δu noemen we F1 en de 
kracht aan het eind F2. We zetten deze twee 
vectoren in figuur 5 met samenvallende 
beginpunten neer om het verschil makkelijk 
te kunnen bepalen.

Opgave: Leid uit figuur 5 af dat voor 
ΔFr = F1 − F2 = AB geldt:

∆Fr =mg · sin

!

1

2
α

"

∆α

2

Als we nu Δα elimineren uit de vergelijkin-
gen voor Δu en ΔFr, dan krijgen we:

∆Fr =
mg

4r
∆u

Omdat dit voor elk stukje van de baan geldt, 
geldt ook langs de hele baan:

F =
mg

4r
u

Omdat we alleen met lengtes en groottes 
gewerkt hebben, moeten we eigenlijk nu nog 
het minteken toevoegen. Dus geldt volgens 
het kader dat er langs de baan een harmoni-
sche trilling plaatsvindt, waarbij de periode 
T onafhankelijk is van de maximale uitwij-
king. Dus de cycloïde is een isochroon.

mg (α/2)α/2

mg

m

α/2

Figuur 4. Terugdrijvende kracht

Figuur 5. Afname ΔFr

α/2

F1

A

B

mg  (α/2)

Δα/2

Fz = mg

F2

Δα/2



21PYTHAGORAS NOVEMBER 2017

Husselen en 
optellen  
maar!

Door Siebe Verheijen

Niveau OOO

Afgelopen jaar was de opgave in het 
kader hieronder een van de opgaven 
van de eerste ronde van de Wiskunde 

Olympiade. Dit is behoorlijk veel tekst, dus 
laten we eerst even kijken wat er precies van 
ons wordt verwacht. Isaac schrijft een getal 
op, Dilara doet daar iets mee wat leidt tot 

een uitkomst en die uitkomst blijkt 1221 te 
zijn. De vraag is nu eigenlijk: welke getal-
len kan Isaac hebben opgeschreven zodat 
de uitkomst 1221 is? Daarna is het niet zo 
moeilijk om te vinden welk van die getallen 
dan het grootst is.

Om te kijken wat Dilara precies doet, vullen 
we maar eens een getal voor Isaac in, zeg 
457: ze schrijft nu alle getallen met drie 
cijfers op die je kunt krijgen door de cijfers 
4, 5 en 7 in een andere volgorde neer te 
zetten: dat zijn, na wat proberen, 475, 547, 
574, 745 en 754. Dilara telt alle getallen bij 
elkaar op en krijgt 3552, veel meer dan 1221. 
We proberen nog een getal, 217: nu krijgen 
we, naast 217 zelf, de getallen 127, 172, 271, 
712 en 721, en de som daarvan is 2220, ook 
meer dan 1221.

De eerste ronde van de Wiskunde Olympiade komt er weer aan: eind 
januari mogen scholieren uit heel Nederland zich weer buigen over twaalf 
opgaven. Het leuke van de eerste ronde is dat voor de opgaven weinig 
wiskundige voorkennis nodig is: met proberen, puzzelen en patronen 
herkennen kom je al een heel eind.

Isaac schrijft een getal van drie cijfers op. Geen enkel 
van de cijfers is een nul. Isaac geeft zijn blaadje met het 
getal aan Dilara en zij schrijft onder het getal van Isaac 
alle driecijferige getallen op die je kunt krijgen door de 
cijfers van het getal van Isaac in een andere volgorde te 
zetten. Vervolgens telt zij alle getallen die op het blaad-
je staan bij elkaar op. De uitkomst is 1221. Wat is het 
grootste getal dat Isaac kan hebben opgeschreven? 
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Laten we eens een heel klein getal voor 
Isaac invullen, dan zien we hoe ver we 
onder de 1221 kunnen komen. Het kleinste 
driecijferige getal zonder nullen is 111: er 
zijn geen andere manieren om drie enen in 
een andere volgorde neer te zetten, dus de 
som van alle getallen op Dilara’s blaadje 
is ook 111. Dat is wel een beetje flauw. Je 
kan meteen inzien dat als Isaac een ander 
getal met drie dezelfde cijfers invult, Dilara’s 
uitkomst altijd Isaacs getal zelf is. De moge-
lijke uitkomsten zijn dan 111, 222, 333, … en 
999, dus in elk geval geen 1221.

Eigenlijk was 111 dus een apart geval omdat 
het drie dezelfde cijfers bevatte. Wat als we 
112 voor Isaac invullen? Dilara schrijft nu 
de getallen 121 en 211 op en haar uitkomst 
wordt 112 + 121 + 211 = 444. Dat is ook veel 
minder dan 1221. Wat opvalt is dat Dilara 
hier maar drie getallen optelt, terwijl ze bij 
het getal 457 juist zes getallen optelde. De 
oorzaak hiervan is dat 457 drie verschillende 
cijfers bevat en 112 maar twee verschillende 
cijfers: hierdoor zijn er minder mogelijkhe-
den om de drie cijfers in een volgorde neer 
te zetten.

Nog steeds is het interessant om te kijken 
hoe klein de uitkomst kan worden wanneer 
Isaacs getal drie verschillende cijfers bevat. 
Het kleinste getal met drie verschillende 
cijfers is 123: Dilara schrijft 132, 213, 231, 
312 en 321 op en krijgt als uitkomst 1332: 
nog steeds meer dan 1221. 

Wat hierbij opvalt, is dat het niet uitmaakt 
of Isaac 123 of 132 opschrijft: Dilara telt in 
beide gevallen alle driecijferige getallen op 
die te maken zijn met de cijfers 1, 2 en 3. 
Verder wordt dankzij de kleine gevalletjes 
een beetje duidelijk hoe Dilara die getallen 
slim kan optellen. We kijken even terug naar 
het voorbeeld 457: we tellen de zes getallen 
per kolom op: de som van de eenheden is 
32, de som van de tientallen is 320 en de 
som van de honderdtallen is 3200: telkens 
32 met het desbetreffend aantal nullen er-
achter. Dit komt doordat we telkens dezelfde 
cijfers (in dit geval 4, 4, 5, 5, 7, 7) bij elkaar 
optellen. Dilara’s uitkomst is nu eigenlijk 
100 + 10 + 1 = 111 keer de som van die zes 
cijfers. In die som van zes cijfers komt elk 
cijfer van Isaacs getal precies twee keer 
voor. Hierdoor is Dilara’s uitkomst dus 111 x 
2 x (som cijfers) = 222 x (som cijfers).

Zo zien we dat Dilara’s uitkomst 222 keer 
de som van de cijfers van Isaacs getal is, 
althans, als zijn getal uit drie verschillende 
cijfers bestaat. De kleinste som van drie ver-
schillende cijfers (ongelijk aan 0) is 1 + 2 + 3 
= 6, dus de kleinst mogelijke uitkomst is dan 
222 x 6 = 1332 en dat is meer dan 1221.

We zien dat Isaacs getal dus niet uit drie 
verschillende cijfers kan bestaan. We had-
den eerder al gezien dat het ook niet uit drie 
dezelfde cijfers kan bestaan. Zijn getal bevat 
dus twee verschillende cijfers. We zouden nu 
eigenlijk net zo’n slimme manier van optel-
len willen als hierboven. Net was het handig 
om de som per kolom te bekijken, dus laten 
we dat nu maar weer doen. We spieken even 
in het voorbeeld met 112. De som is nu in 
elke kolom 1 + 1 + 2 = 4. Dit zijn precies de 
cijfers van Isaacs getal. Dilara’s uitkomst 
werd nu (100+10+1) x (1+1+2) = 444. Wan-
neer we een ander getal voor Isaac kiezen, 
komt op de plaats van (1+1+2) nu de som van 
de cijfers van Isaacs getal. Dilara’s uitkomst 
wordt dus (100+10+1) x (som cijfers) = 111 x 
(som cijfers). 

457 
475 
547 
574 
745 
754+

32 
320 

3200+
3552 

217  
127 
172 
271 
712 
721+

20 
200 

2000+
2220 

111+
111 
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   4 
40 

400+
444 
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132 
213 
231 
312 
321+

12 
120 

1200+
1332 
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We zochten naar getallen voor Isaac zodat 
Dilara’s uitkomst 1221 was, dus 111 x (som 
cijfers) = 1221. Gelukkig blijkt dat 1221 = 
111 x 11, dus de som van de cijfers moet 
blijkbaar 11 zijn. We zoeken nu dus naar het 
grootste getal met drie cijfers, waarvan de 
som 11 is en waarvan er precies twee cijfers 
hetzelfde zijn. Van alle driecijferige getallen, 
zijn de getallen die met een 9 beginnen het 
grootst, dus laten we daar maar beginnen 
met zoeken. De som van de overige twee 
cijfers wordt dan 11 – 9 = 2, dus de twee an-
dere cijfers moeten wel 1 en 1 zijn. Dit levert 
meteen het getal 911 op.

Even controleren: als Isaac 911 opschrijft, 
schrijft Dilara ook nog 119 en 191 op en de 
som van deze drie getallen is inderdaad 
1221. Van elk ander driecijferig getal groter 

dan 911 (en zonder nullen) is de som van de 
cijfers minstens 9 + 1 + 2 (of 9 + 2 + 1), dus 
minstens 12, dus die vallen inderdaad alle-
maal af. We zien dat 911 het grootste getal 
is wat Isaac kan hebben opgeschreven en 
daarmee is de opgave opgelost.

Achteraf heeft het bij deze opgave enorm 
geholpen om gewoon twee getallen voor 
Isaac te kiezen en te kijken of er dingen in 
deze probeersels opvallen. Meestal vallen 
er patronen te herkennen (bij deze opgave 
bijvoorbeeld die 32, 320 en 3200 en het ver-
band met de som van de cijfers) die een stap 
zijn richting de oplossing. Wellicht komt deze 
strategie waarbij je simpelweg wat invult, 
ook wel van pas bij de komende eerste ronde 
van de Wiskunde Olympiade!

Verrassende formule
De kromming van een bol is het omgekeerde van de straal.
Vier bollen met krommingen a, b, c en d rusten op een vlak. 
Elke bol raakt de drie andere. Dan geldt:

3(a2 + b2 + c2 + d2) = (a + b + c + d)2

Kleintje
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Kansrekening en forensisch 
DNA-verwantschapsonderzoek

Inleiding
Een forensisch laboratorium bekijkt op een 
aantal plekken (loci genoemd, enkelvoud 
locus) op de chromosomen welke DNA-vari-
anten mensen daar hebben zitten. Omdat ie-
dereen elk chromosoom in tweevoud heeft, 
eentje gekregen van de moeder en eentje 

van de vader (afgezien van de geslachts-
chromosomen, die laten we hier buiten 
beschouwing), levert dit op elke onderzochte 
locus een zogenaamd genotype g op dat we 
aangeven met het (ongeordende) getallen-
paar g = (a1, a2). We noemen a1 en a2 de 
allelen van deze locus. Je kunt niet zien welk 
allel van de moeder en welk van de vader 
afkomstig is. 

In dit artikel beperken we ons tot één locus. 
Als we begrijpen hoe we hiermee iets over 
verwantschap kunnen zeggen is de uitbrei-
ding naar meer loci niet zo heel moeilijk 
meer, omdat de verschillende loci zich 
tamelijk onafhankelijk van elkaar gedragen.

Een van de toepassingen van forensisch DNA-onderzoek is het 
onderzoeken van familierelaties tussen personen. Kansrekening speelt 
hierbij een cruciale rol, en in dit artikel zullen we hier iets over vertellen. 

Door Ronald Meester en Klaas Slooten

Niveau ooo

Figuur 1 Een mens heeft 23 paar chromosomen: een afkomstig van de vader en een van de moeder.Aan een chromosoom zitten twee eindstukken of telomeren. Op deze telomeren zijn allerlei plaatsen (loci) aan te wijzen waar zich een gen bevindt. Dit gen komt voor in allerlei varianten, maar zit links en rechts op precies de zelfde plek.  Voor de helft is het gen dus bepaald door een erfelijke streng van de vader en voor de andere helft uit een streng van de moeder. Deze twee (dubbele) DNA-strengen heten allelen. We associëren  met deze allelen een getallenpaar (a1, a2)  waarbij niet te bepalen is welke van de twee getallen bij de vader en welke bij de moeder behoort.(Bron: Wikipedia. Courtesy: National Human Genome Research Institute)
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Verwantschap
Wanneer iemand een kind krijgt, zal a1 of a2 
doorgegeven worden aan het kind. Bij elk 
kind is dit een nieuwe willekeurige keuze, 
waarbij de allelen met gelijke kans worden 
gekozen. Elke ouder en kind hebben dus 
minstens één allel gemeenschappelijk op 
elke locus. 

Een belangrijk concept in verwantschap-
sonderzoek is dat allelen van personen in 
de stamboom identiek door overerving (IDO) 
kunnen zijn. Dit betekent dat ze beiden 
hetzelfde allel van een gemeenschappelijke 
voorouder (ouder, grootouder, ...) hebben 
geërfd. 

Als we inteelt uitsluiten dan kunnen de twee 
ouders van een persoon geen familie van 
elkaar zijn. Dat betekent dat het niet moge-
lijk is dat de twee allelen van die persoon, 
die van vader en moeder gekregen zijn, met 
elkaar IDO zijn. 

Laten we nu eens kijken naar de genotypes 
(a1, a2) respectievelijk (b1, b2) van twee perso-
nen R en S.

1. Geen van de ai is IDO met een bj; in dat 
geval kunnen we R en S wat betreft de 
relatie tussen hun genotypes als niet 
verwant beschouwen.

2. Er is precies één ai die IDO is met een bj; 
in dat geval is de statistische relatie tus-
sen de genotypes van R en S dezelfde als 
die tussen een ouder en kind die immers 
ook precies één IDO allel hebben.

3. Zowel a1 als a2 zijn IDO met een van de bj; 
in dat geval hebben R en S dus hetzelf-
de genotypes, en kunnen we ze wat 
verwantschap betreft beschouwen als 
eeneiïge tweelingen.

Uit deze inventarisatie blijkt dat er wat 
betreft IDO allelen drie ‘basis-verwant-
schappen’ zijn: (1) geen verwantschap, (2) 
ouder-kind, en (3) eeneiïge tweelingen. 

Laat nu voor twee verwante personen R en S 
de kans dat deze twee personen i allelen 
IDO hebben genoteerd worden door κi(R,S). 
Dit levert de vector
κ(R,S) = (κ0(R,S),κ1(R,S),κ2(R,S))

op. Laten we als voorbeeld naar twee 
broers kijken. Het kan zijn dat de vader 
aan de twee broers verschillende allelen 
doorgeeft, en de moeder ook. Dat gebeurt 
met kans 1/2 × 1/2 = 1/4. In dat geval 
hebben de broers geen enkel allel IDO, dus 
κ0(R,S) = 1/4. Als zowel de vader als de 
moeder hetzelfde allel aan de twee broers 
doorgeven hebben ze twee allelen IDO, en 
dit gebeurt met kans 1/2 × 1/2 = 1/4, dus 
κ2(R,S) = 1/4. Tenslotte kan de vader 
wel maar de moeder niet hetzelfde allel 
doorgeven, of andersom, en dat levert op dat 
κ1(R,S) = 1/2. In het geval van twee broers 
is dus
κ(R,S) =

!

1

4
,
1

2
,
1

4

"

.

De vector κ(R,S) is voor elk tweetal per-
sonen R en S binnen een families-
tamboom te bepalen, maar dat is 
vaak nog niet eens zo eenvoudig. 
Wat makkelijker te berekenen is, en 
soms een goede eerste stap naar 
κ(R,S), is de kans dat als je uit elk 
van de genotypes van twee gegeven 
personen R en S een willekeurig allel kiest, 
deze twee gekozen allelen IDO zijn. Als we 
die kans θR,S  noemen dan geldt dat

θR,S =
1
4
κ1(R,S) +

1
2
κ2(R,S)         (1)

Immers, als R en S één allel IDO hebben, 

q13.32
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p11.2
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chromosome 22

Figuur 2 Enkele loci 
op het chromosoom 
22. (Bron: Wikipedia. 
Unrestricted use)
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dan is de kans 1/4 dat ze allebei gekozen 
worden, en als ze er twee IDO hebben, is 
de kans 1/2 dat de twee keuzes precies een 
IDO paar vormen. Bijvoorbeeld voor broers 
R en S geldt dan dus dat

θR,S =
1
4
·
1
2
+ 1
2
·
1
4
= 1
4        (2)

Stel nu dat R en S een gemeenschappelijke 
voorouder A hebben, en dat er n1 generatie-
stappen zijn van A naar R en n2 van A naar 
S. De gemeenschappelijke voorouder A 
zal nu een van zijn of haar twee allelen 
richting R doorgeven, en een nieuwe random 
trekking doen voor het allel dat richting S 
‘vertrekt’ in de stamboom. Met kans 1/2 is 
dat twee keer hetzelfde allel, en vertrekken 
er vanuit A dus twee IDO allelen richting 
R en S. De kans dat die twee allelen dan 
ook daadwerkelijk bij R en S aankomen 
is (1/2)n1(1/2)n2, want bij elke volgen-
de generatie is de kans 1/2 dat het allel 
verder wordt doorgegeven. De kans dat R 
en S van A twee IDO allelen krijgen is dus 
(1/2)n1+n2+1 = (1/2)nA met nA = n1 + n2 + 1. 
Natuurlijk kunnen R en S meer dan één 
gezamenlijke voorouder hebben (bijvoor-
beeld dezelfde opa en oma), maar voor elk 
van deze voorouders geldt dan de zojuist 
gevolgde redenering. Hierbij zijn alleen die 
gemeenschappelijke voorouders van belang 
die het ‘dichtstbij’ zijn in de familiestam-
boom, het meest recent dus. Een vader van 
een gemeenschappelijke voorouder A hoeft 
niet verder bekeken te worden omdat even-
tuele IDO allelen van die vader via A moet 
gaan. Het gaat dus alleen om die voorouders 
waarbij precies de twee familielijnen vanuit 
R en S samenkomen. Met andere woorden, 
we krijgen

θR,S =
!

A

"

1

2

#nA

waarbij de som over de beschreven gemeen-
schappelijke voorouders van R en S loopt. 
Laten we nu ter illustratie twee specifieke 
familierelaties bekijken.

Neven. Twee neven hebben één stel grootou-
ders gemeenschappelijk. Voor elk van deze 
grootouders geldt dat n1 = n2 = 2 en dus is 
θR,S = 2× (1/2)

5 = 1/16. Omdat voor neven 
geldt dat κ2(R,S) = 0 (ga dit na!), vinden we 
nu met behulp van (1) dat κ1(R,S) = 1/4 en 
dus dat κ0(R,S) = 3/4.

Dubbele neven. Dit zijn personen R en S zo-
danig dat elke ouder van R een broer of zus 
is van een ouder van S. Er zijn nu vier groot-
ouders in het spel, en voor dubbele neven is 
dus θR,S = 4× (1/2)5 = 1/8. Echter, nu kun-
nen we wel degelijk twee IDO allelen hebben 
tussen de dubbele neven. Dit gebeurt als 
de ouders van R en de ouders van S allebei 
dezelfde IDO allelen doorgeven. Stel bijvoor-
beeld dat de vaders van R en S broers zijn. 
Zij geven elk een willekeurig allel door aan 
R en aan S, en we hebben in (2) gezien dat 
de kans dat twee willekeurige allelen van 
broers IDO zijn, gelijk is aan 1/4. Hetzelfde 
moet gebeuren bij de moeders van R en S 
(die zussen zijn), en dus is κ2(R,S) = 1/16 
voor dubbele neven. Maar omdat θR,S = 1/8, 
moet κ1(R,S) = 3/8 wegens (1), en dus 
κ0(R,S) = 9/16.

Vaderschapstesten
Gegeven is een kind T met genotype gT en 
een mogelijke vader R. Forensisch laborato-
ria berekenen eerst de kans op het genotype 
gT van het kind gegeven dat R inderdaad de 
vader is.  Daarna bepalen ze de kans dat 
het kind dit genotype zou hebben met een 
willekeurige gekozen man als vader. Door 
deze kansen met elkaar te vergelijken meet 
je hoeveel gemakkelijker het is het genotype 
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van het kind te verklaren met, dan wel zon-
der vaderschap van de mogelijke vader R. 

Het quotiënt van die kansen noteren we met 
PI(R, T) (PI staat voor parental index). Als 
PI > 1, dan is het genotype van het kind mak-
kelijker te verklaren onder de aanname dat 
R de vader is dan onder de aanname dat een 
willekeurige man de vader is, en zodoende 
biedt dit dan steun voor de hypothese dat R 
de vader is. Als PI < 1 is het precies anders-
om, en als PI = 1 is het bewijs neutraal.

Wat nu als R beweert dat niet hij, maar zijn 
verwant S de vader is van T? Om daar iets 
over te zeggen kunnen we de coëfficiënten 
van daarnet gebruiken. Immers, als de claim 
van R klopt, dan hebben we sowieso dat 
κ2(R,T) = 0. Verder hebben we dan dat

κ1(R,T) =
1

2
κ1(R,S) + κ2(R,S) = 2θR,S.(3)

Immers, R en T kunnen alleen maar een IDO 
allel hebben als S een IDO allel met R door-
geeft aan T, en de laatste gelijkheid volgt uit 
(1). Omdat κ0(R,T) + κ1(R,T) + κ2(R,T) = 1 
volgt nu dat 
κ0(R,T) = κ0(R,S) +

1

2
κ1(R,S) = 1− 2θR,S..

             (4)
Wat zegt dit nu over de verhouding tussen de 
kansen op het genotype van het kind T als de 
claim van R klopt, ten opzichte van de kans 
op het genotype van het kind als een wille-
keurige onbekende man de vader is?  Welnu, 
de claim dat S de vader is van T is equiva-
lent met de claim op een specifieke relatie 
tussen R en T die volgt uit de familierelatie 
tussen S en R en het vaderschap van S van T.  
Als R en S bijvoorbeeld broers zijn, dan is de 
claim op vaderschap van S genetisch equiva-
lent met de claim dat R de oom is van T. 

De kans dat R en T genotypes respectievelijk 
gR en gT hebben wordt gegeven door
2
!

i=0

κi(R,T)Pi(gR,gT),

waarbij Pi(gR, gT) staat voor de kans op 
genotypes gR voor R en gT voor T als R en T  
i allelen IDO hebben. Vanwege (3) en (4) is 
deze uitdrukking gelijk aan
(1− 2θR,S)P0(gR,gT) + 2θR,SP1(gR,gT).

Als niet S maar een willekeurige, ongerela-
teerde man de vader is van T, dan zijn R en T 
ook ongerelateerd, en is de kans op de ge-
geven genotypes gR en gT gelijk aan P0(gR, gT). 
Dus de verhouding tussen de kansen op gR en 
gT onder enerzijds de gegeven relatie (in de 
teller), en geen familierelatie anderzijds (in 
de noemer), wordt gegeven door

(1− 2θR,S)P0(gR,gT) + 2θR,SP1(gR,gT)

P0(gR,gT)

= 1− 2θR,S + 2θR,S
P1(gR,gT)

P0(gR,gT)
,= 1− 2θR,S + 2θR,S

P1(gR,gT)

P0(gR,gT)
,

en dit moet dan ook de steun zijn voor het 
vaderschap van S, want dat vaderschap is 
equivalent met de specifieke familierelatie 
tussen R en T. Het quotiënt in de laatste regel 
is de kans op de genotypes van R en van T 
gegeven dat ze één allel IDO hebben gedeeld 
door de kans dat ze geen allel IDO hebben. 
Dat is hetzelfde als de kans op de genotypes 
gegeven dat R de vader is van T gedeeld door 
de kans op de genotypes gegeven dat een wil-
leurig persoon de vader is. Dit is niets anders 
dan PI(R, T), dus de formule reduceert tot

PI(S,T) = 1− 2θR,S + 2θR,SPI(R,T) = 1 + 2θR,S(PI(R,T)− 1).

PI(S,T) = 1− 2θR,S + 2θR,SPI(R,T) = 1 + 2θR,S(PI(R,T)− 1).

Op deze manier kan je dus, gegeven een 
man R en een kind T, uit de directe ou-
der-kind vergelijking niet alleen bepalen hoe 
goed de verklaring is dat R de vader is van T 
ten opzichte van een willekeurige persoon. 
Dankzij de IDO-coëfficiënten kan je ook on-
middellijk de steun bepalen voor ouderschap 
voor elke andere mogelijk type verwant van 
R. Tevens zie je dat wanneer PI(R, T) > 1, dus 
als er steun is voor vaderschap van R omdat 
het profiel van het kind beter verklaard kan 
worden met R als vader dan zonder R als va-
der, er ook meteen steun is voor vaderschap 
van elke verwant van R, hoe ver ook!
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Pythagoras 
Olympiade

Doe mee met de Pythagoras Olympiade! 
Elke aflevering bevat vier opgaven. De 
eerste twee zijn wat eenvoudiger; onder 

de goede inzendingen van leerlingen uit de 
klassen 1, 2 en 3 wordt een cadeaubon van 
Bol.com ter waarde van 20 euro verloot. De 
laatste twee zijn echte breinbrekers; onder de 
goede inzendingen van leerlingen (tot en met 
klas 6) wordt een bon van 20 euro verloot. 
Per aflevering wordt maximaal één bon per 
persoon vergeven.
Daarnaast krijgen leerlingen (tot en met klas 
6) punten voor een laddercompetitie, waarmee 
eveneens een cadeaubon van Bol.com van 
20 euro te verdienen valt. De opgaven van de 
onderbouw zijn 1 punt waard, de opgaven van 
de bovenbouw 2 punten. De leerling met de 
hoogste score in de laddercompetitie krijgt 
een bon. Zijn puntentotaal wordt weer op 0 
gezet. Wie zes achtereenvolgende keren niets 
inzendt, verliest zijn punten in de laddercom-
petitie. Met de bovenbouwopgaven kun je ook 
een plaats in de finale van de Nederlandse 
Wiskunde Olympiade verdienen, mocht het via 
de voorronden niet lukken: aan het eind van 
elke jaargang worden enkele goed scorende 
leerlingen uitgenodigd voor de NWO-finale. 
Niet-leerlingen kunnen met de Pythagoras 
Olympiade meedoen voor de eer.

Hoe in te zenden? 
Inzenden kan alleen per e-mail. Stuur 
je oplossing (getypt of een scan of foto 
van een handgeschreven oplossing) naar 

Door Matthijs Coster, Eddie Nijholt, Harry Smit en 
Bas Verseveldt

pytholym@gmail.com. Je ontvangt een auto-
matisch antwoord zodra we je bericht hebben 
ontvangen.
Voorzie het antwoord van een duidelijke toe-
lichting (dat wil zeggen: een berekening of een 
bewijs). Vermeld je naam en adres; leerlingen 
moeten ook hun klas en de naam van hun school 
vermelden.
Je inzending moet bij ons binnen zijn vóór 
31 december 2017.

De goede inzenders van juni 
2017
358:  Marijn Adriaanse (klas 4), Norbertus Ger-
trudiscollege, Roosendaal; Peter van der Lecq, 
Utrecht.
359:  Marijn Adriaanse (klas 4), Norbertus 
Gertrudiscollege, Roosendaal; Thomas Boxman 
(klas 6), Pleysier College Westerbeek, Den Haag.
360:  Marijn Adriaanse (klas 4), Norbertus 
Gertrudiscollege, Roosendaal; Thomas Boxman 
(klas 6), Pleysier College Westerbeek, Den Haag; 
Peter van der Lecq, Utrecht.
361:  Thomas Boxman (klas 6), Pleysier College 
Westerbeek, Den Haag; Pascal Kwanten, 
Almere.

Cadeaubonnen:
Thomas Boxman en Marijn Adriaanse.

Stand laddercompetitie: 
Thomas Boxman (17 p), Rinze Hallema (14 p), 
Niels Kolenbrander (12 p), Levi van de Pol (12 
p), Marijn Adriaanse (10 p), Jan Bosma (10 p), 
Rein Janssen Groesbeek (10 p), Rainier van 
Es (9 p), Sebastian Weiermann (8 p), Lisan ten 
Hove (7 p), David Oosterom (7 p), Dominique 
Titulaer (6 p), Ceren Ugurlu (6 p), Irem Ugurlu 
(6 p), Merlijn Hunik (5 p), Leanna van Dijk (4 p), 
Stan Ferguson (3 p), Roos van Herrewegen (3 
p), Johan van der Marck (3 p), Maarten Stremler 
(3 p), Eline Welling (3 p), Lucia Komen (2 p), 
Pim Meulenesteen (2 p), Willem Vlasblom (2 p), 
Sterre ter Beek (1 p), Hannah Creutzburg en 
Ida Bakker (1 p), Hugo Hosman (1 p), Sietske 
Koolhof (1 p), Leon van Mierlo (1 p), Bram Pel (1 
p), Fook Sars en Boris Nijhoff  (1 p), Eva Teeling 
(1 p), Bruno Vermeer (1 p)
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Oplossing 358 Niveau OO

Hieronder zijn drie halve cirkels gete-
kend. De stippellijn heeft lengte 8 en raakt 
beide kleine halve 
cirkels. Bepaal de 
oppervlakte van het 
groene gedeelte.

We tekenen een aantal punten in de figuur: A 
en B zijn de uiteinden van de middellijn, C en 
H zijn de uiteinden van het gegeven verticale 
lijnstuk. M is het middelpunt van de groene 
cirkel, met straal r. De cirkelboog aan de 
linkerzijde heeft middelpunt N en straal s. De 
cirkelboog aan de rechterzijde heeft middel-
punt P en straal t. Eenvoudig valt af te leiden 
dat r = s + t en dat MH = 2s – r = s – t. Voor de 
rechthoekige drie-
hoek MHC geldt 
volgens Pytha-
goras dat r2 = 64 + 
(s – t)2, ofwel 4st = 
64. Het gewenste 
oppervlak is 1

2
π(r2 − s2 − t2) = πst = 16π

Oplossing 359 Niveau OO

Een archipel bestaat uit 64 eilanden. Elk ei-
land is voorzien van een haven. In elke haven 
staan 63 containers gereed, bestemd voor de 
63 andere eilanden. 
Je wilt met één schip alle vracht in de havens 
van bestemming brengen. Je vertrekt vanaf 
eiland 1, vaart via de eilanden 2 tot en met 
63 (die je elk precies één keer aandoet) naar 
eiland 64, en vaart vervolgens in omgekeerde 
richting weer terug naar eiland 1 (waarbij je 
opnieuw de eilanden 63 tot en met 2 elk één 
keer aandoet). Hoeveel containers moeten er 
minimaal op het schip passen? 

We nummeren de eilanden (havens) van 
1 t/m 64, waarbij Haven 1 de vertrekhaven is 
en Haven 64 de haven is waar omgedraaid 
wordt, waarna de terugreis begint. Voor elke 
container geldt dat deze wordt vervoerd van 
K naar L, waarbij K ≠ L. Als K < L dan moet 
deze op de heenreis meegenomen worden. 
Als K > L, dan kun je in principe kiezen voor 
zowel meenemen op de heen als terugreis, 
maar handig is om de container op de te-
rugreis pas in te laden. Als de boot vaart van 
haven K naar haven K + 1 dan zijn er op de 
boot containers afkomstig van de eilanden 1 

opgaven

Opgave 366 Niveau OO

Vier cirkels met gelijke 
straal raken elkaar en de 
zijden van een gelijkzijdige 
driehoek met zijde 4 (zie 
plaatje). Bepaal de straal.

Opgave 367 Niveau OO

Piet wil graag een getal hebben waar je 2017 bij op 
kunt tellen om dan vervolgens hetzelfde getal terug 
te krijgen, maar dan met de cijfers in een andere 
volgorde. Is dit mogelijk? Waarom wel of niet?

Opgave 368 Niveau O

Hiernaast zijn twee ellip-
sen getekend van de vorm 
a(x – x0)2 + b(y – y0)2 = 1 (a, b > 0), 
waarbij (x0, y0) respectievelijk 
(1,0) en (0,1) is. Aan welke voor-
waarden moeten a en b voldoen 
om de ellipsen aan elkaar te 
laten raken?

Opgave 369 Niveau O

Hoeveel getallen van tien cijfers bestaan er met pre-
cies vier nullen, drie enen, twee tweeën en één drie? 
(Deze getallen beginnen niet met een nul.)

Oplossingen
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t/m K, die zijn bestemd voor K+1 t/m 64. Aan-
gezien voor elke combinatie van twee eilanden 
een aparte container op het dek staat, gaat het 
dus om K(64 – K) = 64K – K2 containers. Het 
maximum wordt aangenomen voor K = 32, im-
mers 64K – K2 = 1024 – (K – 32)2 ≤ 1024. Tussen 
Haven 32 en Haven 33 vaart de boot met 1024 
containers. Op de terugweg gebeurt identiek 
hetzelfde en vaart de boot tussen Haven 33 en 
Haven 32 opnieuw met 1024 containers.

Oplossing 360 Niveau O

Jelly houdt al haar hele leven bij wanneer ze 
op dezelfde weekdag jarig is als haar geboor-
tedag. De eerste keer is ze vergeten, maar de 
tweede keer was op haar 11de verjaardag en 
de derde keer op haar 22ste verjaardag. Hoe 
oud werd ze op haar verjaardag toen deze voor 
de eerste keer op dezelfde weekdag viel als 
haar geboortedag?

In de schrikkeljaren schuift de dag van de 
week 2 dagen op, in een “gewoon” jaar is 
dat slechts een dag. We onderscheiden vier 
gevallen: 
1. Jelly is geboren in een schrikkeljaar (voor 

ons gemak laten we dit lopen van 1 maart 
tot en met 28 februari)

2. Jelly is geboren in het jaar na een schrik-
keljaar

3. Jelly is geboren in het tweede jaar na een 
schrikkeljaar

4. Jelly is geboren in het jaar voor een schrik-
keljaar

De dag waarop haar geboorte viel geven we 
aan met 0. De dag erna met 1, dan, 2, 3, 4, 5 
en 6. Daarna weer 0. Het maakt niets uit welke 
dag we met de 0 aangeven. Met de getallen 0 
t/m 6 noteren we op welke dag de verjaardag 
van Jelly valt op de opeenvolgende jaren (zie 
figuur 1).

Met een 0 wordt aangegeven dat de dag 
dezelfde is als haar geboortedag. Er zijn twee 
mogelijkheden met zowel bij de 11de als de 
22ste verjaardag een 0. Die in regel 3 valt af, 
want we zochten de eerste verjaardag. De 
verjaardag die ze is vergeten staat dus in regel 
4: haar vijfde verjaardag. De verjaardag die ze 
vergeten is, is haar vijfde verjaardag.

Oplossing 361 Niveau ooO

Bepaal alle viertallen reële getallen a, b, c, d 
die voldoen aan
⎧

⎪

⎪

⎨

⎪

⎪

⎩

(1) a+ c = −5

(2) b+ d+ ac = 5

(3) ad+ bc = 5

(4) bd = −6

Tel de 4 vergelijkingen bij elkaar op. We 
krijgen nu: a + b + c + d + ac + ad + bc + bd = –
1 ofwel (a + b)(c + d) + a + b + c + d + 1 = 0. Nu 
volgt de ontbinding in twee factoren: (a + b + 1)
(c + d + 1) = 0. Dat betekent dat ofwel a + b = –1 
ofwel c + d = –1. Nu nemen we vergelijking 
(1) minus vergelijking (2) plus vergelijking (3) 
minus vergelijking (4). We hebben nu a – b + c 
– d – ac + ad + bc – bd = 1. Ofwel (a – b)(d – c) + 
a – b + c – d – 1 = 0. Ook nu kunnen we ontbin-
den in twee factoren: (a – b – 1)(d – c + 1) = 0. 
Dit betekent ofwel a – b = 1 ofwel c – d = 1. We 
moeten nu 4 mogelijkheden bekijken:
1. a + b = –1 en a – b = 1. Eenvoudig volgt 

a = 0 en b = –1. Uit vergelijking (1) volgt 
c = –5. Ten slotte volgt uit vergelijking (2) 
dat d = 6.

2. a + b = –1 en c – d = 1. We substitueren 
b = –a – 1 en c = d + 1 in vergelijking (3). 
We vinden ad + (–a –1)(d + 1) = 5 ofwel 
–a – d – 1 = 5. We kunnen nu a, b en c 
uitdrukken in d als volgt: a = – d – 6, 
b = –a – 1 = d + 5 en c = d + 1. We substi-
tueren b in vergelijking (4): (d + 5)d = –6 
ofwel d2 + 5d + 6 = 0. Ontbind het linkerlid 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. 0 1 2 3 5 6 0 1 3 4  5  6  1  2  3  4  6  0  1  2  4  5  6
2. 0 1 2 4 5 6 0 2 3 4  5  0  1  2  3  5  6  0  1  3  4  5  6
3. 0 1 3 4 5 6 1 2 3 4  6  0  1  2  4  5  6  0  2  3  4  5  0
4. 0 2 3 4 5 0 1 2 3 5  6  0  1  3  4  5  6  1  2  3  4  6  0

Figuur 1
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in factoren: (d + 2)(d + 3) = 0. Hieruit vol-
gen twee waarden voor d, namelijk d = –2 
en d = –3. De bijbehorende oplossingen 
voor (a, b, c, d) zijn (–4, 3, –1, –2) en 
(–3, 2, –2, –3). 

3. c + d = –1 en a – b = 1, ofwel c = –d – 1 
en b = a – 1. Uit vergelijking (1) volgt 
a = –c – 5. We kunnen nu a, b en c uit-
drukken in d als volgt: a = –c – 5 = d – 4, 
b = a – 1 = d – 5 en c = –d – 1. We substi-
tueren b in vergelijking (4): (d – 5)d = –6 
ofwel d2 – 5d + 6 = 0. Ontbind het linkerlid 

weer in factoren: (d – 2)(d – 3) = 0. Hieruit 
volgen twee waarden voor d, namelijk 
d = 2 en d = 3. De bijbehorende oplossin-
gen voor (a, b, c, d) zijn (–2, –3, –3, 2) en 
(–3, 2, –4, 3).

4. c + d = –1 en c – d = 1. Nu volgt eenvoudig 
dat c = 0 en d = –1. Uit vergelijking (1) 
volgt dat a = –5 en uit (4) volgt b = 6.

Nu nemen we alle oplossingen samen:  
(a, b, c, d) ϵ {(0, –1, –5, 6),  
(–4, 3, –1, –2), (–3, 2, –2, –3), (–2, –3, –3, 2), 
(–3, 2, –4, 3), (–5, 6, 0, –1)}



Deze getallendriehoek komt uit een werk van Ibn 
Mun`im uit 1228. Hij was arts en wiskundige, was gebo-
ren in Spanje maar leefde in Marrakech (Marokko). Je 
kunt ons huidige getalsysteem goed herkennen in zijn 
driehoek, alleen de 4 en de 5 zien er wat anders uit dan 
wij gewend zijn. Onze getalnotatie komt uit India, via 
de Arabische wereld, dus dat deze getallen op de onze 
lijken is niet zo gek.

Kun je het patroon van de driehoek 
van Pascal herkennen? De eerste 
tien kolommen zien er inderdaad 
hetzelfde uit (al zien wij de driehoek 
meestal in een andere positie), maar 
de meest rechtse kolom wijkt af: het 
lijkt alsof die kolom eigenlijk één 
vakje hoger zou moeten staan overal. 
Aan de andere kant staat in die rech-
terkolom steeds precies de som van 
de rij ervoor. Dat is geen toeval.

In deze tekst berekent Ibn Mun`im 
hoeveel verschillende klosjes 
van (bijvoorbeeld) vier kleuren 
je kunt maken als je tien kleu-
ren tot je beschikking hebt. Dat 
is aan de ene kant gelijk aan 
!

10

4

"

= 210 , maar het is ook gelijk aan
!

3

3

"

+
!

4

3

"

+
!

5

3

"

+
!

6

3

"

+
!

7

3

"

+
!

8

3

"

+
!

9

3

"

. 
Waarom? Nou, als je de tien kleuren 
op een rijtje legt, kun je ook zeggen: 
stel dat de laatste kleur die ik geko-
zen heb de vierde kleur is, dan moe-
ten van de eerste drie kleuren alle 
kleuren gekozen zijn, dat kan op 

!

3

3

"

 
manieren. Als de laatste kleur die ik 
gekozen had de vijfde kleur was, dan 
moeten van de vier eerste kleuren 
er drie gekozen zijn, dat kan op 
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manieren. Enzovoort. Het patroon in 
de driehoek drukt dus eigenlijk een 
stelling uit.

Driehoek 
van Pascal


