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Wat niet veel mensen weten, is dat niet alleen leer-
lingen van de middelbare school de eerste ronde 
van de Nederlandse Wiskunde Olympiade hebben 
gemaakt, maar ook zo’n honderd werknemers van 
verschillende bedrijven die connecties hebben met 
de Wiskunde Olympiade. Zo hebben onder ande-
re medewerkers meegedaan van de Rabobank, het 
CBS, Cito en Shell. 

Bij deze ‘Wiskunde Olympiade voor Bedrijven’ 
vaardigt elk bedrijf drie medewerkers af. Zij krijgen 
niet twee, maar slechts één uur de tijd voor de op-
gaven. Het bedrijf waarvan de drie deelnemers bij 
elkaar de meeste punten hebben, wint. Er staat nog-
al wat op het spel, want natuurlijk wil niemand on-
derdoen voor zijn collega’s. Een van de deelnemers, 
Paul van der Molen van Cito, heeft het zo ervaren: 

‘Het blaadje, de stilte, iedereen een tikje nerveus. Het 
gevoel van het maken van een examen komt weer te-
rug. Ik had van tevoren een strategie uitgedacht: eerst 
de B-opgaven maken en dan de A-opgaven. De eer-
ste B-opgave was een hele praktische: even stug door-
rekenen en dan kwam het patroon vanzelf boven 
water. Door de spanning maakte ik toch een enorm 
stomme fout (ik ging optellen waar ik moest aftrek-
ken) waardoor het patroon onnavolgbaar was. Je 
doorziet de opgave en je hebt de indruk te weten hoe 
je tot een oplossing moet komen. Er is dan geen mo-
ment dat je denkt: ik ga wel naar de volgende opgave. 
Dus ik begin gewoon weer van voren af aan en zie de 
stommiteit. Vanaf dat moment is het een eitje en rolt 
het antwoord eruit zoals ik verwacht had. De opluch-
ting is groot: ik had het wel goed gezien maar ik was 
gewoon slordig. Het maken van deze opgaven is een 
zenuwslopend gebeuren waarbij zelfvertrouwen en 
trots heel dicht liggen bij faalangst en je neerleggen 
bij het feit dat er slimmere mensen zijn dan jij.’

Afgelopen januari vond de eerste ronde van de wiskunde 
olympiade plaats. er hebben dit jaar voor het eerst in de 
geschiedenis meer dan tienduizend leerlingen meegedaan. 
deze 10.227 leerlingen zijn afkomstig van 354 scholen. maar 
zij waren niet de enige deelnemers.
■ door Melanie Steentjes
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We pakken de opgave waar Paul over schrijft er 
eens bij:

Julia maakt een getallenrij. Zij begint met twee 
zelfgekozen getallen. Daarna rekent ze steeds het 
volgende getal in de rij als volgt uit: als het laatste 
getal dat ze opgeschreven heeft b is en het 
getal daarvoor a, dan wordt het volgende getal 
2b – a. Het tweede getal in de rij van Julia is 55 
en het honderdste getal is 2015. Wat is het eerste 
getal in haar rij?

 
Als we het eerste getal a noemen en het tweede ge-
tal b, is het derde getal 2b − a. Het vierde getal is 
dan 2(2b – a) – b en als je dat uitwerkt, krijg je 
3b − 2a. We maken maar eens een tabelletje om te 
kijken of we deze opgave zo op kunnen lossen:

Daar lijkt wel een mooie regelmaat in te zitten! Het 
honderdste getal zal wel 99b − 98a zijn. Omdat b 
gelijk is aan 55, krijg je dat 5445 − 98a gelijk moet 
zijn aan 2015. En dan vind je dat 98a = 3430. Een 
vervelende deling zonder je rekenmachine, maar 
als je dat netjes doet, krijg je a = 35, dus het eerste 
getal in de rij van Julia is 35. 

Aan de uitwerking van de opgavenmakers kan 
je zien dat je de opgave kennelijk ook met een heel 
andere aanpak kan oplossen:

 1e getal a
 2e getal b
 3e getal 2b – a
 4e getal 3b – 2a
 5e getal 4b – 3a
 6e getal 5b – 4a
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Als a, b, c drie opeenvolgende getallen uit de rij 
van Julia zijn, dan weten we dat c = 2b – a. An-
ders gezegd: c – b = b – a. Dit betekent dat het 
verschil tussen twee opeenvolgende getallen uit 
de rij steeds hezelfde is, zeg d. Als het eerste 
getal uit de rij x is, dan is de rij dus gelijk aan 
x, x + d, x + 2d, x + 3d, ... Het tweede getal uit 
de rij is gelijk aan 55 = x + d en het honderdste 
getal is 2015 = x + 99d. We zien dat 2015 – 55 = 
98d, dus d = 1960 = 20. Daarmee vinden we dat 
55 = x + 20, zodat x = 35. Het eerste getal uit de 
rij van Julia is dus 35.

Laten we nu eens kijken welk rijtje Paul vond. Hij 
schrijft dat hij de getallen ging optellen, dus hij 
vond als derde getal 2b + a. Het vierde getal is dan 
2(2b + a) + b = 5b + 2a. Als we zo verder gaan en 
een tabel maken, krijg je: 

Je kunt je voorstellen dat Paul hier niet vrolijk van 
werd. De getallen worden erg groot en een regel-
maat zie je ook niet één-twee-drie. Gelukkig had hij 
door dat zijn strategie niet verkeerd was. 

lePelS Na afloop van de wedstrijd bij de Rabo-
bank zag ik veel mensen nog napraten over de op-
gaven. Een van de A-opgaven was:

Vijf verdachten worden ondervraagd over de 
volgorde van aankomst op de plaats van een mis-
drijf. Ze doen de volgende uitspraken.
Aad: ‘Ik was er als eerste.’
Bas: ‘Ik was er als tweede.’
Carl: ‘Ik was er als derde.’
Dave: ‘Van Aad en Bas kwam er één voor mij en 
één na mij binnen.’

Erik: ‘Van Bas en Carl kwam één voor mij en 
één na mij binnen.’
Bekend is dat precies één van de verdachten ge-
logen heeft.
Wie kwam er als vierde binnen?

A) Aad   B) Bas   C) Carl   D) Dave   E) Erik

De deelnemers probeerden met behulp van thee-
lepels aan elkaar uit te leggen hoe ze tot de oplos-
sing waren gekomen. De linker lepels in boven-
staande figuur stellen Aad, Bas en Carl voor en de 
rechter Dave en Erik.

De opstelling van de lepels maakt direct duide-
lijk dat Aad, Bas of Carl wel moeten liegen, want 
anders zouden Dave en Erik beiden liegen en er 
liegt er precies één.

Laten we eens beginnen bij Aad. Als Aad liegt, 
dan spreken Bas en Carl de waarheid (want er 
liegt maar precies één iemand). Maar dan kan Erik 
nooit ook de waarheid spreken; dat theelepeltje 
past er dan immers niet tussen.

Dan Bas. Als Bas liegt, moet er iemand anders 
als tweede zijn aangekomen. Dat kan Dave zijn. 
Erik kan het niet zijn, want dan komt hij voor Bas 
en Carl aan. Dus Dave komt in dit geval als tweede 
aan, Carl als derde. Erik moet dan als vierde aan-
komen, want dat komt hij na Carl aan en voor Bas. 
Bas is dan dus de laatste die aankomt. We hebben 
een oplossing!

Kan Carl ook liegen? Dan spreken Aad en Bas 
dus de waarheid, maar dan kan Dave nooit ook de 
waarheid spreken. Dus Bas liegt en de vierde die 
aankomt is Erik.

Als je goed naar de lepels kijkt, kun je nog snel-
ler zien wie liegt: de lepel die Dave voorstelt, kan 
daar alleen liggen als Aad of Bas liegt. En de lepel 
die Erik voorstelt, kan daar alleen liggen als Bas of 
Carl liegt. Omdat er maar één persoon liegt, moet 
Bas wel liegen.

Het is leuk om te zien dat het niet uitmaakt 
of je nu jong bent of wat ouder, of je nu meedoet 
aan de eerste ronde op school of bij de Wiskunde 
Olympiade voor Bedrijven: heel veel mensen heb-
ben plezier in het puzzelen aan opgaven van de 
eerste ronde. ■
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 1e getal a
 2e getal b
 3e getal 2b + a
 4e getal 5b + 2a
 5e getal 12b + 5a
 6e getal 29b + 12a
 7e getal 70b + 29a
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