
OPGAVE 1: Bingo!

Twee spelers spelen een spelletje bingo. Ieder van hen heeft een kaart
waarop twintig verschillende getallen staan uit de verzameling {1, . . . , 75},
willekeurig geplaatst in vier rijen en vijf kolommen (dus niet noodzakelijk-
erwijs in volgorde van grootte bijvoorbeeld). De trekking vindt plaats door
balletjes te trekken, genummerd van 1 tot en met 75, en (uiteraard) zonder
teruglegging. Een speler wint het spel als hij als eerste twee van de vier rijtjes
volledig gevuld heeft.

Gegeven is dat speler 1 na vijf trekkingen al één vol rijtje heeft. Van speler 2
weten we niets. Na de vijftiende trekking roept één van beide spelers ‘Bingo!’,
dus is er een winnaar. Hoe groot is de kans dat deze winnaar speler 2 is?
Geef het antwoord in vier cijfers achter de komma.
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OPGAVE 2: Kleiduivenschieten

Kleiduivenschieten is één van de disciplines op de Olympische Spelen van
Athene. Desondanks is de sport niet erg bekend onder het grote publiek.
Laten we daarom in het kort even het spel uitleggen. De schutter is gewapend
met een geweer dat een kogel afvuurt met een snelheid van 50 meter per
seconde. Op een punt vijftig meter naar het westen en dan vijftig meter naar
het noorden van de schutter bevindt zich een installatie die kleien schijven
(ook wel ‘kleiduiven’ genoemd) afvuurt, met een snelheid van 30 meter per
seconde. Als de schutter ‘pull’ roept, wordt een kleiduif precies in oostelijke
richting onder een hoek van 30 graden met de grond gelanceerd. De schutter
schiet vervolgens precies in noordelijke richting, onder een nog onbekende
hoek met de grond.

Hoeveel tijd na het commando ‘pull’ moet de schutter vuren, en onder welke
hoek met de grond, om de kleiduif te raken?

(Ter herinnering: de valsnelheid is gelijk aan 9, 81 m/s2. Verder mag de
luchtweerstand verwaarloosd worden.)
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OPGAVE 3: De landeigenaar en de boer

Een boer bewerkt een stuk grond van een landeigenaar. De eigenaar kan
niet waarnemen of de boer hard werkt, en maakt daarom de beloning voor
diens werkzaamheden uitsluitend afhankelijk van de opbrengst van het land.
Deze opbrengst wordt echter niet slechts bepaald door de inspanning van de
boer, maar ook van onzekere factoren, zoals het weer. Wel zorgt een hogere
inspanning van de boer voor een grotere kans op een goede opbrengst. In ons
geval wordt een en ander beschreven in de volgende tabel, waarin 30 en 60
de (land)opbrengsten (in geld) zijn, e = 0 en e = 1 de inspanningsniveaus,
en de andere getallen kansen.

30 60
e = 0 2/3 1/3
e = 1 1/3 2/3

Stel dat de boer een bedrag x30 ≥ 0 krijgt wanneer de opbrengst 30 is,
en x60 ≥ 0 bij een opbrengst van 60. Stel verder dat zijn inspanning e is.
We nemen aan dat hij geld waardeert door middel van de wortelfunctie en
inspanning door de betreffende waarde af te trekken. Hij berekent in zo’n
geval zijn verwachte opbrengst door middel van de formule

(kans op 30 ·
√

x30 + kans op 60 ·
√

x60)− e.

De landeigenaar berekent gewoon zijn verwachte winst in geld:

kans op 30 · (30− x30) + kans op 60 · (60− x60).

De landeigenaar biedt de boer een contract (x30, x60) aan, dat deze accepteert
mits de verwachte waarde ervan minstens gelijk is aan 6 (de boer is namelijk
verzekerd van een vast salaris van 36 als hij elders werkt). De boer zal
vervolgens het inspanningsniveau e = 0 of e = 1 kiezen dat hem de hoogste
verwachte opbrengst levert.

Bepaal de waarden van x30 en x60 zodanig dat de winst voor de landeigenaar
maximaal is. Welk inspanningsniveau zal de boer als gevolg van dit contract
leveren?
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OPGAVE 4: 9-Darters

Bij darts levert iedere pijl die men gooit een score op. Bij sommige gebieden
op het dartboard horen echter speciale scores: men kan niet alleen de getallen
1 t/m 20 werpen, maar ook van elk getal het dubbele en zelfs het drievoudige.
Raakt men de roos dan levert dit 25 punten op; midden in de roos telt dubbel
en geeft 50 punten.

Een van de populairste spelvarianten bij darts is het spel 501. Daarbij start
men op een totaal van 501 punten en is het de bedoeling om zo snel mogelijk
terug bij 0 te geraken. Elke score die men gooit mag men van het totaal
aftrekken. Maar om het spel uit te gooien dient men wel precies op 0 te
eindigen en de laatste pijl dient een dubbelteller te zijn: ofwel een dubbele
van 1 t/m 20, ofwel de dubbele roos.

Het minimum aantal pijlen dat men nodig heeft om bij 0 te geraken is 9.
Een dergelijke combinatie heet een 9-darter, bijvoorbeeld: T20-T20-T20-
T20-T19-T19-T19-D20-D25. In deze notatie staat de letter T voor ‘triple’ en
de letter D voor ‘double’. Dus T20 levert 3x20=60 punten op, de maximale
score voor een pijl. D25 geeft de dubbele roos aan en levert 2 × 25 = 50
punten op, de maximale score voor een dubbelteller.

Opgave: Bepaal alle essentieel verschillende 9-darters.

Hierbij zijn twee oplossingen NIET essentieel verschillend als ze alleen ver-
schillen qua volgorde van de eerste 8 pijlen: de combinatie T20-T19-T20-T19-
T20-T19-T20-D20-D25 beschouwen we als hetzelfde als die in het voorbeeld
hierboven. Maar twee mogelijkheden zijn WEL essentieel verschillend als er
met een andere dubbelteller wordt geeindigd, dus een tweede voorbeeld van
een 9-darter is: T20-T20-T20-T20-T19-T19-T19-D25-D20 ook al lijkt het een
permutatie van de eerdere oplossing.
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OPGAVE 5: Water en Bier

In een zeker biercafé gaat om 21.00 uur de tap open. Vanaf dat moment
stroomt het bier rijkelijk tot sluitingstijd om 02.00 uur ’s nachts. De gebruikte
bierglazen worden gewassen in een bak met stromend water. Deze bak heeft
een volume van 10 liter. Per uur stroomt er 4,9 liter schoon water de bak
in en zorgen de bierglazen voor een instroom van 0,1 liter bier in deze bak.
In totaal komt er per uur dus een bier/water mengsel van 5 liter in de bak.
Door een overlooppijpje blijft de hoeveelheid vloeistof in de bak constant 10
liter; er stroomt per uur dus 5 liter vervuild water weg. Aangenomen mag
worden dat toevoer en afvoer van bier en water aan deze bak continu, en met
constante snelheid, verlopen en dat water en bier in de bak op elk moment
volledig gemengd zijn.

1. Hoe laat, in minuten nauwkeurig, zit er precies 150 ml bier in de bak?

2. Hoeveel milliliter bier bevindt zich bij sluitingstijd in de bak?

3. Wanneer het café 24 uur per dag geopend blijft, hoeveel milliliter bier
zal zich dan op termijn in de bak bevinden?
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