
Onderzoeksopdracht 3 - Winnende strategieën

Een kansspel is een spel waar winst of verlies wordt bepaald door toeval, bijvoorbeeld
het spelen van een krasspel of een deelname aan de lotto. In deze onderzoeksopdracht
hebben we het niet over kansspellen maar over wiskundige spellen met twee spelers,
waar de winst of het verlies van een speler enkel afhangt van de beslissingen die beide
spelers tijdens het spel nemen. Voor zo’n wiskundig spel is één van de belangrijkste
vragen of er een winnende strategie bestaat: een stappenplan zodat een speler,
ongeacht de beslissingen van de andere speler, het spel gegarandeerd wint. Bestaat
er zo’n winnende strategie, en zijn beide spelers hiervan op de hoogte, dan is de
uitkomst van het spel afhankelijk van wie het spel als eerste begint. We noemen
een spelsituatie winnend als de eerstvolgende speler die aan zet is gegarandeerd wint indien hij zo’n winnende strategie
toepast. Een spelsituatie is verliezend als de eerstvolgende speler die aan zet is gegarandeerd verliest indien de tegen-
speler zo’n winnende strategie toepast. De tak van de wiskunde die zich met het bestaan van winnende strategieën en
de beslisbaarheid van winnende en verliezende spelsituaties bezig houdt, is de zogenaamde speltheorie.

In wat volgt bespreken we het spel Nim, waarin we laten zien dat een winnende strategie afhangt van de beginsituatie.
Is die beginsituatie gunstig, en past de speler die het eerst aan zet is deze strategie toe, dan wint hij/zij gegarandeerd
het spel. Is de beginsituatie ongunstig, en past de tweede speler die aan zet is zijn/haar strategie toe, dan verliest de
eerste speler gegarandeerd.

In de onderzoeksvraag hebben we het over een ander spel, waarbij het bestaan van zo’n winnende strategie ook afhangt
van de beginsituatie.

een opgave van het spel
Nim

3 Nim is een spel voor twee spelers, waarbij de spelers om beurten een aantal
voorwerpen (bijvoorbeeld schijven) moeten wegnemen van een aantal stapels.
De spelers doen om de beurt een zet, die er uit bestaat dat van één stapel
minimaal één schijf en maximaal de hele stapel wordt weggenomen. De winnaar
is degene die de laatste schijven wegneemt. Je kan het spel Nim spelen via de
link http://www.koendenaeghel.be/Nim.htm .

In wat volgt houden we het op ten hoogste twee stapels. We gaan na
of er een winnende strategie bestaat, en in welke beginsituaties de eerste speler
kan winnen.

1. Hoe kunnen we de spelsituatie op een eenvoudige manier noteren?

We kiezen voor een koppel getallen dat het aantal schijven op de stapels weergeeft. Dus de spelsituatie in
bovenstaande afbeelding wordt genoteerd als (5, 7).

2. Bepaal eenvoudige spelsituaties die winnend of verliezend zijn, en zoek een patroon.

Als er maar één stapel is, dan win je door alle schijven weg te nemen. Dus

winnend: (1, 0), (2, 0), (3, 0), . . .

(0, 1), (0, 2), (0, 3), . . .

Als er twee stapels met stenen liggen, dan mogen we vooral niet één stapel volledig weg nemen, omdat de
tegenspeler dan voorgaande strategie kan toepassen om te winnen. De spelsituatie (1, 1) is dus verliezend,
terwijl (2, 1) dan weer winnend is. Op die manier is ook (3, 1) winnend, want dan nemen we gewoon twee
schijven van de eerste stapel weg. Voorlopig bekomen we

verliezend: (1, 1)

winnend: (2, 1), (3, 1), (4, 1), . . .

(1, 2), (1, 3), (1, 4), . . .

Analoog kunnen we ook redeneren op andere spelsituaties, zoals (2, 2), (3, 2), etc. We kunnen een lijst
maken waarin we proberen om een patroon te herkennen in de winnende en verliezende situaties. Om het
overzicht te bewaren, kiezen we een andere weg.
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Nu komt een meetkundige interpretatie van pas. Elke spelsituatie (m,n) kunnen we associëren met een punt
P (m,n) in een Cartesisch assenstelsel. Schrijven we • voor een winnende situatie en ◦ voor een verliezende
situatie, dan bekomen we voorlopig de onderstaande Figuur 1.
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Figuur 1: spelsituatie (3, 1) is winnend
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Figuur 2: een mogelijk spelverloop bij (3, 5)

Bij een spelsituatie (m,n) komt het spelen van een zet overeen met een verschuiving van punt P (m,n) naar
links of naar onder. Zo zien we in waarom (1, 1) verliezend is: elke verschuiving naar links of naar onder
geeft winnende situatie ◦ voor de andere speler. En zo zien we ook in waarom spelsituatie (3, 1) winnend is:
er is een verschuiving naar links dat een verliezende situatie ◦ voor de tegenspeler geeft. Breiden we deze
redenering uit, dan bekomen we de andere roosterpunten zoals in Figuur 2.

De winnende spelsituaties (m,n) komen overeen met de roosterpunten die niet op de diagonaal liggen, dus
precies wanneer m 6= n.

3. Beschrijf voor elke winnende spelsituatie een winnende strategie.

Bij een winnende spelsituatie (m,n) met m 6= n verloopt een winnende strategie als volgt: zorg dat je na
elke zet een verliezende situatie doorgeeft aan de tegenspeler. Dat doe je door een verschuiving naar links
of naar onder uit te voeren zodat je een punt op de diagonaal bekomt. In de praktijk maak je bij elke zet
beide stapels gelijk. Een mogelijk spelverloop bij (3, 5) is bijvoorbeeld (zie Figuur 2):

(3, 5)→ (3,3)→ (2, 3)→ (2,2)→ (2, 0)→ (0,0)

een opgave van het spel
Cookies

3 Cookies is een ander spel, dat als volgt verloopt. Op tafel staan twee sta-
pels met koekjes. Twee spelers nemen om beurten koekjes van de stapels, en
dat kan alleen als volgt: ofwel neem je een aantal koekjes uit één stapel, of-
wel neem je van beide stapels hetzelfde aantal koekjes. De winnaar is degene
die de laatste koekjes wegneemt. Je kan het spel Cookies spelen via de link
http://www.koendenaeghel.be/Cookies.htm .

Onderzoeksvraag

Bepaal welke spelsituaties bij Cookies winnend zijn, en beschrijf een winnende
strategie.

Aanwijzing.

(a) Door enkele kleine gevallen na te gaan kun je inzien waarom een spelsituatie winnend is, en wat in dat geval de
winnende strategie is. Het moeilijk deel is om alle winnende spelsituaties te beschijven.

(b) Een eerste uitdaging is om een patroon te vinden in de winnende (of verliezende) koppels. Formuleer een
vermoeden.

(c) Als tweede uitdaging kun je een elegante formule zoeken die voor een beginsituatie meteen beslist of de eerste
speler gegarandeerd kan winnen. Zijn de situaties (19, 30) en (3198, 5175) winnend?
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