
WISKUNDE IN ACTIE

KOEN DE NAEGHEL

Samenvatting. Aan de hand van praktische proeven en gedachtenexperimenten bespreken we wiskundige
problemen waarmee je klassen uit de tweede en derde graad in het middelbaar onderwijs kunt boeien. Er zijn
geen ingewikkelde constructies mee gemoeid, zodat je ze als leerkracht gemakkelijk zelf kan demonstreren.
De onderwerpen sluiten onmiddellijk aan met de reguliere leerstof.

1. Touw

Een van de oudste Chinese wiskundeboeken is de zogenaamde Chou Pei Suan Ching, vrij vertaald als De
negen hoofdstukken van de wiskundige kunst. Het boek dateert uit de periode van de Zhou Dynastie (1046
v.Chr. - 256 v.Chr.) en werd samengesteld door verschillende generaties van geleerden. In tegenstelling
tot de aanpak van de oude Grieken, waar men vertrekt van axioma’s en daaruit eigenschappen afleidt, zijn
de teksten in de Chou Pei Suan Ching gericht op het vinden van algemene methoden voor het oplossen
van problemen. Het volgende probleem komt uit het laatste van de negen hoofdstukken van dit boek (zie
[1, p.185]), en luidt als volgt:

paal met zeven windingen

De vraag. Een cilindervormige paal heeft een lengte van 140 cm en een
diameter van 6 cm. Je bevestigt een uiteinde van een touw bovenaan de
paal. Daarna wind je het touw gelijkmatig rond de paal zodat het andere
uiteinde juist onderaan de paal aankomt. Er zijn precies zeven windingen.
Hoe lang is het touw?

De proef. In een doe-het-zelfzaak of tuincenter kun je een paal kopen
die normaal gezien gebruikt wordt om een kleine boom te ondersteunen.
Wikkel een touw zeven keer om die paal. Zorg dat het touw strak om
de paal zit. Voor de proef laat je een leerling naar het bord komen.
Maak het touw onderaan de paal los, laat de leerling dat touw onderaan
vasthouden en wikkel nu zelf het touw af door de paal om zijn as te draaien.

De redenering. Na het afwikkelen van het touw verkrijg je een rechthoe-
kige driehoek zoals op de figuur hieronder. We vinden de lengte x van het
touw door de stelling van Pythagoras toe te passen:

x =
√

1402 + (42π)2 = 192, 37 . . . cm.
140

7 · 6π

140x

Datum: 11 november 2018. Dit artikel is een samenvatting van de gelijknamige voordracht die gegeven werd op het
Congres van de Vlaamse Vereniging der Wiskunde Leraren te Brussel op 25 mei 2017 en de gelijknamige werkwinkels op de
Dag van de Wiskunde van 18 november 2017 en 17 november 2018 aan de KULAK. De presentatie is vrij verkrijgbaar op de
website http://www.koendenaeghel.be/. De auteur is Frank Delbaere, Luc Van den Broeck, Michel Roelens en de redactie
van Wiskunde & Onderwijs erkentelijk voor het kritisch nalezen van dit artikel en hun suggesties tot verbetering. Sommige
onderdelen werden eerder gepubliceerd in [2] en [3].
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Epiloog. Bovenstaand verhaal maakt duidelijk dat men in het oude China ook al weet had van de stelling
van Pythagoras en men die op een creatieve manier kon toepassen. Achteraf kun je ook de vraag stellen
waarom de windingen rond de paal regelmatig moeten zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou er bij
het afrollen van de paal (dat doe je dan beter op de vloer) het touw niet recht zijn, maar bestaan uit
een aantal met elkaar verbonden lijnstukken met verschillende hellingsgraad. Op die manier zou er geen
rechthoekige driehoek verschijnen. Zo kun je inzien dat de kortste afstand tussen twee punten op een
cilinder langs een regelmatige schroeflijn loopt.

2. Ketting

Een parabool is een vlakke figuur die ook in de leefwereld rondom ons voorkomt. Zo neemt de baan van
een uitgetrapte voetbal de vorm van een parabool aan, tenminste als we de luchtweerstand verwaarlozen.
Dat werd voor het eerst beschreven en aangetoond door Galileo Galilei in 1638, leerstof die gezien wordt
in het vak fysica in de derde graad. Hou je wel rekening met de luchtweerstand, dan is de parabool toch
nog een goede benadering van de baan van een voetbal.

In 1638 wierp Galilei het vermoeden op dat de vorm van een opgehangen ketting ook de vorm van een
parabool aanneemt. De Duitse wiskundige en filosoof Joachim Jungius was een van de eersten die eraan
dacht om deze bewering proefondervindelijk te verifiëren.

hangende ketting

De vraag. Neemt een hangende ketting de vorm van een parabool aan?

De proef. Koop in een doe-het-zelfzaak een ketting van ongeveer ander-
halve meter aan (zwaarder type). Duid twee leerlingen aan en laat hen de
ketting hangend tegen het bord vasthouden. Teken met krijt zorgvuldig
de vorm van de ketting over. Daarna mogen de leerlingen de ketting terug
wegnemen.

De redenering. Een belangrijke basiseigenschap van een parabool is dat
de verticale toenames vanuit de top zich kwadratisch verhouden ten op-
zichte van de horizontale toenames. Inderdaad: als we de parabool ver-
schuiven zodat de top samenvalt met de oorsprong van het assenstelsel,
dan wordt de vergelijking van de parabool gegeven door

y = ax2 waarbij a ∈ R0

waaruit we een tabel van enkele functiewaarden kunnen opstellen:

x 0 1 2 3 4 5

y 0 a 4a 9a 16a 25a

Teken nu het assenstelsel op het bord en duid met een grote lat een goed zichtbare eenheid naar rechts
aan (bijvoorbeeld 10 cm). Meet dan de verticale toename. Dat is de uitzettingscoëfficiënt a. Meet nu
opnieuw één eenheid naar rechts. Je zal merken dat de verticale toename naar de vorm van de ketting
duidelijk niet gelijk is aan 4a (linkerfiguur hieronder).

O x

y

+1

+a

+1

+4a

y = ax2

O x

y

+1

+a

+1

+4a

y = ax2y = A(cosh x
A − 1)
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Epiloog. Wanneer in het vierde jaar de tweedegraadsfuncties aan bod komen, maken we duidelijk dat
we parabolen rondom ons kunnen zien. Het is minstens even belangrijk om leerlingen bewust te maken
van het feit dat niet alles wat op de vorm van een parabool lijkt daarom ook de vorm van een parabool
is. Dat de vorm van een hangende ketting geen parabool is, werd in 1646 formeel aangetoond door de
17-jarige Christiaan Huygens. Hij gebruikte daarvoor meetkundige argumenten. Maar welke vorm heeft
een hangende ketting dan wel? In 1691 vonden Huygens, Gottfried Wilhelm Leibniz en Johann Bernoulli
onafhankelijk van elkaar de vergelijking (rechterfiguur hierboven):

y = A

(
cosh

( x
A

)
− 1

)
waarbij A ∈ R+

0 .

Hierbij staat coshx voor de zogenaamde cosinus hyperbolicus, gedefinieerd door coshx = ex+e−x

2 met
e = 2, 7182 . . . het getal van Euler. Door de grafiek van coshx met 1 naar onder te verschuiven en daarna
met gelijkvormigheidsfactor A > 0 te herschalen (rek uit volgens de x-as met factor A en volgens de
y-as met factor A), dan verkrijgen we de de formule hierboven [9]. Het achterhalen van deze vergelijking
betekende een triomf voor de toen pas ontwikkelde differentiaal- en integraalrekening.

Achteraf kun je ook de vraag stellen waarom je een ketting moet nemen die voldoende zwaar is. Dat is
belangrijk om het verschil tussen de kettinglijn en de parabool voldoende waar te nemen. Had de ketting
geen (of nauwelijks) gewicht, dan nam ze wel (ongeveer) de vorm van een parabool aan. Interessant om
weten is dat de Spaanse architect Antoni Gaudi bij zijn ontwerpen omgekeerde kettinglijnen gebruikte.
Zijn schaalmodellen waren touwtjes waaraan hij kleine zandzakjes ging. Zo simuleerde hij nog beter de
kettinglijn.

3. Balk

In deze derde proef komt een minder klassiek voorbeeld aan bod, ontleend aan het boek [5, pagina 160].

doorbuiging balk

De vraag. Een balk wordt aan één kant vastgeklemd. Aan de andere
kant hangen we een gewicht, waardoor de balk doorbuigt. Welke vorm
heeft de balk nu?

De proef. In plaats van een balk schaffen we een dun, buigzaam stuk
rondhout aan, zodat we geen al te grote kracht moeten uitoefenen om het
stuk hout te doen buigen. Hou de lat tegen het bord aan één kant stevig
vast en vraag een leerling om de andere kant naar beneden te trekken.
Aan een tweede leerling vraag je om de vorm van het doorgebogen hout
zorgvuldig op het bord over te tekenen. Neem daarna het rondhout weg.

De redenering. De vorm van het doorgebogen stuk hout is dui-
delijk geen rechte. Heeft het misschien de vorm van een parabool? Daarvoor gaan we te werk zoals in
de vorige paragraaf. Leg de oorsprong van het assenstelsel op de plaats waar je het stuk hout vasthield.
Duid met een grote lat een goed zichtbare eenheid naar rechts aan (bijvoorbeeld 10 cm). Meet dan de
verticale toename a, wat wegens onze keuze van het assenstelsel een negatief getal zal zijn. Doe hetzelfde
voor twee, drie en vier eenheden naar rechts. Je zal merken dat de verticale toenames duidelijk afwijken
van de rij 4a, 9a en 16a. Deze proef doet dus vermoeden dat de vorm van een doorgebogen balk niet
parabolisch is.

O

xy

y = ax2

L
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Welke vorm heeft het doorgebogen stuk hout dan wel? Hiervoor moet je de leerlingen wat extra informatie
geven. Een resultaat uit de sterkteleer zegt ons dat de vorm van een doorgebogen balk de volgende
vergelijking heeft, waarbij L staat voor de totale horizontale afwijking van de balk en A een constante is:

y = A

(
Lx2 − 1

3
x3
)
.

Om dit model proefondervindelijk te controleren, kun je de grafische rekenmachine inschakelen. Dat doe
je door de meetresultaten in een lijst te plaatsen, waarna je een zogenaamde kubische regressie laat uitvoe-
ren: de best passende veeltermfunctie van graad drie door de meetpunten, zie hieronder. De parameters
c en d blijken heel erg klein te zijn, wat bevestigt dat de vergelijking bij benadering van de gedaante
y = ax3 + bx2 is. Dat we de constante a niet verwaarlozen en c wel, komt omdat voor x-waarden groter
dan 1 het aandeel van x3 (veel) meer doorweegt dan het aandeel van x.

stat 1:Edit.. 2nd stat plot graph

stat CALC 6:Cubic. vars Y-VARS 1 Y1 Calculate graph

Epiloog. In het vierde jaar moeten leerlingen vertrouwd gemaakt worden met de basisfuncties x2, x3,√
x, 3
√
x en 1

x . Als motivatie kun je even uitweiden over het begrip functie: waarom is dit begrip zo
belangrijk en waarvoor kan het dienen in onze leefwereld?

Heel wat verschijnselen rondom ons kun je beschrijven met een wiskundig model, met als doel de ver-
schijnselen te onderzoeken en voorspellingen te doen. In zo’n wiskundig model staat het begrip functie
centraal. Zo worden wiskundige modellen met functies specifiek gebruikt in biologie, elektrotechniek en
natuurkunde, maar ook in andere gebieden zoals economie, sociologie en politicologie. Klassieke voor-
beelden zijn:

De lengte van een staaf zet
lineair uit in functie van
de temperatuur.

. de lengte van een staaf L in functie van de temperatuur T

L(T ) = L(0) · (1 + αT )

met constante α de lineaire uitzettingscoëfficiënt die eigen is aan
het materiaal waaruit de staaf gemaakt is;

. de afgelegde weg s van een vallend object in functie van de tijd t

s(t) =
1

2
gt2

met constante g de valversnelling op aarde;
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. de tijd t van een vallend object in functie van de afgelegde weg s

t(s) =

√
2

g

√
s;

. de druk van een gas in functie van het volume van dat gas

p(V ) =
nRT

V
met T de constante temperatuur van het gas, n de hoeveelheid gas in mol en R de gasconstante.

Zo kun je al de basisfuncties x, x2,
√
x en 1

x in actie laten komen. De proef die we hierboven uitgevoerd
en besproken hebben, laat nu ook een verschijnsel zien dat beschreven wordt met een veeltermfunctie van
graad drie. De hierboven vermelde vergelijking uit de sterkteleer voor de doorbuiging van een balk luidt
volledigheidshalve als volgt:

y =
F

2EI

(
Lx2 − 1

3
x3
)

met 0 ≤ x ≤ L.

Hierbij staat F voor de grootte van de uitgeoefende kracht en L voor de totale (horizontale) lengte van
de balk. De letters E en I stellen constanten voor die afhangen van het materiaal en vorm van het stuk
hout. Specifiek:

. E is de elasticiteitsmodulus en hangt af van het materiaal van de balk, voor hout varieert dat
tussen 0, 6 en 1 Pascal; en

. I is het oppervlaktetraagheidsmoment van de doorsnede en hangt af van de vorm van de doorsnede

van de balk, voor een cirkel met straal r is dat gelijk aan πr4

4 .

Een ander verschijnsel dat we kunnen modelleren met een veeltermfunctie van graad drie treedt op bij
het brouwen van bier. Daarbij zetten eencellige organismen (gisten) de suikers om in koolzuur en alcohol.
De oplosbaarheid van suiker in water is echter niet evenredig met de temperatuur van het water. Om
deze relatie goed uit te kunnen rekenen, is een formule ontwikkeld, zie [10]:

S(T ) = 64, 397 + 0, 07251T + 0, 0020569T 2 − 9, 035 · 10−6 T 3.

Hierbij staat T voor de temperatuur in graden Celsius en S(T ) voor de oplosbaarheid als percentage van
het gewicht suiker in een hoeveelheid water. Dit komt ongeveer neer op: 180 gram suiker is oplosbaar in
100 gram water bij een temperatuur van 0◦ C en 500 gram suiker is oplosbaar in 100 gram water bij een
temperatuur van 100◦ C.
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4. Vouwen

In het vierde jaar maken de leerlingen kennis met het begrip rij: een niet-eindigende opsomming van reële
getallen, gescheiden door komma’s. Bij het bespreken van meetkundige rijen kun je hen het zogenoemde
beddenlaken-probleem voorleggen. De auteur leerde deze vraag en de daaraan gekoppelde epiloog kennen
dankzij [6, p. 504].

laken vouwen tot de maan

De vraag. Op een nazomernacht word je wakker omdat je het koud
krijgt. Je vouwt je beddenlaken van zo’n 0, 4 mm dik eenmaal dubbel
zodat het nu 0, 8 mm dik is. Hoeveel vaak moet je het laken dubbelvouwen
om tot de maan te reiken? De gemiddelde afstand van de aarde tot de
maan is ongeveer 384 400 km.

De proef. Breng gerust jouw beddenlaken mee naar de klas en vraag aan
enkele leerlingen om het zoveel als mogelijk dubbel te vouwen. Wil je het
liever wat minder intiem houden, dan voer je de proef met kopieerpapier
uit. De dikte is dan ongeveer 0, 1 mm. Laat elke leerling een A4-blad
nemen en vraag hen om het blad zo vaak mogelijk dubbel te vouwen.

Soms beweren leerlingen dat je niet meer dan zeven keer kan dubbelvou-
wen, hoe groot je papier ook is. Op internet kun je jumbo toiletpapier
kopen van wel 360 m lang. Het is de moeite waard om op een windluwe
dag met de klas naar de speelplaats te gaan en zo’n wc-rol zo vaak mogelijk
dubbel te vouwen. Al geraak je wellicht niet tot de maan . . .

De redenering. Laat ons de vraag eerst eens theoretisch oplossen. Tel-
kens we het laken dubbelvouwen, verdubbelt het aantal lagen en dus ook
de dikte. Noemen we un de dikte van het laken na n keer vouwen, dan
verkrijgen we de rij

(un) = 0, 8 ; 1, 6 ; 3, 2 ; 6, 4 ; . . .

Het quotiënt van elke term met zijn vorige is gelijk aan het vast getal q = 2. Daarom is dit een meetkundige
rij, en het expliciet voorschrift wordt dus gegeven door un = 0, 8·2n−1, uitgedrukt in milimeter. Nu zoeken
we n waarvoor de dikte na n keer vouwen minstens 384 400 km is:

un ≥ 384 400 km ⇔ 0, 8 · 2n−1 ≥ 384 400 000 000 mm

⇔ 2n−1 ≥ 4, 805 · 1011

⇔ n ≥ ?

In het vierde jaar kunnen de leerlingen zo’n exponentiële ongelijkheid oplossen met behulp van de grafische
rekenmachine. In de derde graad kan dat algebräısch:

n ≥ 2log
(
4, 805 · 1011

)
+ 1 = 39, 805 . . .

Dus het verrassende antwoord op deze vraag is: slechts veertig keer!

Epiloog. Met deze proef ervaren leerlingen in het vierde jaar hoe snel een meetkundige rij met quotiënt
q > 1 aangroeit. Ook in het vijfde jaar kun je deze theoretische vraag stellen, waarmee leerlingen beseffen
dat een exponentiële functie met grondtal a > 1 een zeer stijgende functie is.

Men heeft lang gedacht dat je een stuk papier, ongeacht zijn grootte, maximaal zeven of acht keer dubbel
kunt vouwen. In 2002 echter verbaasde de 17-jarige Gallivan de wereld door een vel papier maar liefst
twaalf keer dubbel te vouwen. Toen hebben ze met z’n drieën acht uur lang geplooid aan een strook
toiletpapier van 4000 voet lang en 0, 0033 inch dik (ongeveer 1219 m bij 0, 8 mm). Die prestatie is tot op
vandaag een wereldrecord (voor het vouwen van papier dat uit één stuk bestaat).
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Britney Crystal Gallivan
(◦1985) vouwt een laken
elf keer dubbel.

Het jaar voordien had Gallivan een formule gevonden voor de minimale
lengte L die een laken of papier moet hebben om het n keer in dezelfde
richting dubbel te vouwen, waarbij je de ene keer langs links plooit en de
andere keer langs rechts:

L(n) = πd
(2n + 4)(2n − 1)

6

met d de dikte van het laken of het papier [4, 7]. Willen we een beddenlaken
van 0, 4 mm op die manier dubbel vouwen tot de maan, dan moet het laken
L(40) ≈ 2, 5 · 1017 km lang zijn, goed voor de afstand die het licht in zo’n
26 763 jaar aflegt, ongeveer een vierde van de diameter van ons zonnestelsel.

5. Knikkers

Wie schreef het kinderboek Alice in Wonderland? Het kon een quizvraag zijn. Antwoord is Lewis Car-
roll, pseudoniem van de Engelse diaken Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898). Minder bekend is dat
Dodgson een wiskundige was. In 1893 schreef hij een boekje met de fantastische titel Pillow Problems,
een selectie van 72 problemen waarvan hij beweerde dat hij ze in bed had opgelost.1 Eén van die 72
problemen gaat als volgt:

cover van Pillow
Problems

De vraag. Als je willekeurig drie punten in het vlak kiest, vormen ze
(meestal) de hoekpunten van een driehoek. Wat is de kans dat deze
driehoek stomphoekig is?

De proef. Neem drie knikkers mee naar de klas en gooi ze meermaals
op. Door de relatieve frequentie op lange termijn te berekenen, kun je de
gevraagde kans benaderen.

Je kunt hier gerust de leerlingen mee aan het werk zetten door dit expe-
riment meermaals te herhalen en bij te houden hoeveel keer de driehoek
stomphoekig was. Al hoop je natuurlijk dat leerlingen deze proefopstelling
in twijfel zullen trekken en naast de knikkers ook een aantal bedenkingen
zullen opgooien.

(1) Misschien is de exacte waarde van die kans een moeilijk te herken-
nen getal, zodat je met een benaderde waarde moeilijk de exacte
kans kan achterhalen. Hoeveel keer zou je trouwens moeten gooien
om dat getal tot op enkele cijfers na de komma te kennen?

(2) Bij het gooien moet je er wel voor zorgen dat de drie knikkers de muren van de klas niet raken. De
vraag gaat immers niet over drie punten die willekeurig binnen een (begrensde) rechthoek worden
gekozen.

(3) Het vlak dat in de vraagstelling vermeld wordt, strekt zich oneindig uit. Dus in principe moet een
knikker als hoekpunt van de driehoek evenveel kans hebben om op jouw klasvloer te eindigen als
op een vergelijkbare oppervlakte verderop in het vlak (bepaald door jouw klasvloer) te stranden:
de vloer van de klas ernaast of wat verderop, zoals een denkbeeldige klasvloer ergens aan de rand
van ons zonnestelsel. In de praktijk zullen de knikkers natuurlijk veel meer kans hebben om te
eindigen in de buurt van waar ze opgegooid zijn.

1De oorspronkelijke subtitel van dat boekje was Thought Out During Sleepless Nights, maar Dodgson veranderde dat later
in Thought Out During Wakeful Hours zodat zijn vrienden niet zouden denken dat hij aan slapeloosheid leed.
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Een redenering. Deze proef kent heel wat praktische bezwaren, die ons ervan weerhouden om het pro-
bleem van Dodgson op een zinvolle manier te beantwoorden. We zijn daarom genoodzaakt om deze vraag
theoretisch onder de loep te nemen. Een eerste stap om een kansprobleem op te lossen, is het vastleggen
van een uitkomstenverzameling.

Bij elke driehoek in het vlak horen drie binnenhoeken. Kennis van de hoekwaarden van die binnenhoeken
volstaan om na te gaan of die driehoek al dan niet stomphoekig is. Omgekeerd, zijn drie hoekwaarden α,
β en γ gegeven die tot het interval ]0◦, 180◦[ behoren en die als som precies 180◦ hebben, dan hoort bij
dat drietal hoekwaarden een driehoek die op gelijkvormigheid na uniek bepaald is.

Laat ons de uitkomstenverzameling dus schrijven als

U = {(α, β, γ) | α, β, γ ∈ ]0◦, 180◦[ en α+β+ γ = 180◦}.
Door elk drietal (α, β, γ) op te vatten als de coördinaten
van een punt in de driedimensionale ruimte, kunnen we
deze uitkomstenverzameling U voorstellen als een (open
en begrensd) vlakdeel in R3, zie figuur hiernaast.

Op die manier kunnen we afspreken dat een willekeurige
driehoek in het vlak kiezen op gelijkvormigheid na
overeenkomt met een willekeurig punt in het vlakdeel U
kiezen. Hierbij nemen we dus aan dat elk punt in U even
waarschijnlijk is. Het voordeel van deze aanpak is nu
dat U begrensd is.

Nu we de mogelijke uitkomsten van het kansprobleem be-
schreven hebben, zullen we in een volgende stap de gun-
stige uitkomsten bekijken.

γ

β

α

O

U

180◦

180◦

180◦

Een uitkomst in U stelt een scherphoekige driehoek voor
precies als elk van de drie hoeken α, β en γ scherp zijn.
De verzameling van die bijzondere uitkomsten noemen
we G. In symbolen:

G = {(α, β, γ) | α, β, γ ∈ ]0◦, 90◦[ en α+ β + γ = 180◦}.

In onze driedimensionale voorstelling vormt G een deel-
verzameling van U , getekend zoals op de figuur hiernaast.

Onze aanname dat elk punt in U even waarschijnlijk is
samen met het feit dat U begrensd is, laat ons toe om
de kansregel van Laplace toe te passen. De kans op een
scherphoekige driehoek is dus gelijk aan:

P (scherp) =
oppervlakte G

oppervlakte U
=

1

4
= 25%.

γ

β

α

O

U

180◦

180◦

180◦

G

Zo wordt de kans dat een willekeurige driehoek stomphoekig is gegeven door 75%. Dat er beduidend
meer driehoeken stomphoekig dan scherphoekig zijn, zal voor de meeste leerlingen (en leerkrachten?)
verrassend in de oren klinken!

Een andere redenering. Toen de auteur dit probeem aan een klas in het vijfde jaar voorlegde (maar
zonder zijn bovenstaande redenering mee te geven), daagde hij hen uit om op zoek te gaan naar een korter
argument. De volgende les kwam Niels Van de Slyeke uit klas 5c WWi8 met een bijzonder aantrekkelijke,
eigen gevonden redenering af. Die gaat als volgt.
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In elke driehoek is de grootste hoek(waarde) minstens gelijk aan 60◦. Nu variëren we die grootste hoek
met stappen van 30◦. In de eerste stap 60◦ → 90◦ bereiken we precies alle scherphoekige driehoeken. De
tweede stap 90◦ → 120◦, de derde stap 120◦ → 150◦ en de vierde stap 150◦ → 180◦ geven ons samen alle
stomphoekige driehoeken. Dus het aantal stomphoekige driehoeken staat tot het totale aantal driehoeken
zoals drie stappen staan tot vier stappen, wat ons een kans van 3

4 = 75% oplevert. Mooi toch?

Epiloog. De aanpak van het kansprobleem zoals in de eerste redenering hierboven, onderstreept het
belang van het concreet opschrijven van een uitkomstenverzameling. Dat is precies wat we ook aan leer-
lingen in de tweede en derde graad adviseren: de keuze van die uitkomstenverzameling is nefast voor de
juistheid van je redenering. Daarnaast heeft de eerste redenering aanleiding tot een eerder onverwachte
link met ruimtemeetkunde. Ook die leerstof komt in de tweede en derde graad aan bod.

Charles Dodgson loste zijn probleem als volgt op (zie
[8]). Beschouw een driehoek met hoekpunten A, B
en C. Zonder de algemeenheid te schaden, mogen we
aannemen dat [AB] de langste zijde van de driehoek
is. Dan moet het derde hoekpunt C gelegen zijn in de
maanvormige doorsnede van de twee cirkels C1 en C2
met middelpunten resp. A en B en straal |AB| (zie
figuur hiernaast). Beschouw nu ook de cirkel C door de
punten A en B en met diameter |AB|. Als hoekpunt
C op die cirkel ligt, dan is ∆ABC rechthoekig. Op
die manier zie je in dat de driehoek stomphoekig is
precies als hoekpunt C binnen die cirkel C ligt.

C1 C2

A B

C

Als oplossing van het probleem nam Dodgson de verhouding van de oppervlakte van C met de oppervlakte
van het maanvormig gebied, en verkreeg:

P (stomp) =
π
8

π
3 −

√
3
4

= 63, 93 . . .%.

Hoe aantrekkelijk deze redenering ook lijkt, ze is fout. Want noemen we [AB] het op een na langste zijde
van de driehoek, dan verkrijgen we met een gelijkaardige redenering:

P (stomp) =
π
2

π
3 +

√
3
2

= 82, 10 . . .%.

Omdat beide redeneringen even aanneembaar lijken, is er dus iets mis. Ze bevatten beide een fout te-
gen voorwaardelijke kansen. De vooronderstelling dat [AB] de langste of de op een na langste zijde is,
bëınvloed de kansberekening.

Eigenlijk is Dodgson’s probleem zoals het oorspronkelijk verwoord werd niet goed gesteld, omdat de notie
kies at random drie punten in het vlak niet precies genoeg gedefinieerd is. In de hogere wiskunde kan men
argumenteren dat daar zelfs geen natuurlijke, intrinsieke betekenis aan kan worden gegeven, net zoals
je niet kan spreken over kies at random een punt op een rechte. Dat komt omdat er geen zogenaamde
translatie-invariante kansmaat op het vlak of op een rechte bestaat. Bij de interpretatie van het oorspron-
kelijke probleem moet dus worden afgesproken hoe dat willekeurig kiezen van een driehoek in het vlak
wordt opgevat, en dat is precies wat we in de eerste redenering hierboven gedaan hebben.

De andere redenering van Niels blinkt uit in elegantie, maar strikt genomen moet onderzocht worden
of het variëren van de grootste hoek van een driehoek geen fout op voorwaardelijke kansen bevat, net
zoals dat bij de redenering van Dodgson het geval was. Geruststellend is dat meer geavanceerde en op
hogere wiskunde gestaafde interpretaties voor het kiezen van een willekeurige driehoek ook als antwoord
P (stomp) = 75% geven, zie bijvoorbeeld [8].
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Toen de leerlingen van de klas dit raadsel aan anderen op school vertelden, kwam de papa van Janne
Cauwels uit klas 6c LWi8 op het idee om het kiezen van een punt in de uitkomstenverzameling

U = {(α, β, γ) | α, β, γ ∈ ]0◦, 180◦[ en α+ β + γ = 180◦}
aan de hand van een computer te simuleren. We kwamen uit op de onderstaande simulatie, die met
het computerrekenpakket Maple kan worden uitgevoerd. Deze Monte-Carlosimulatie bevestigt onze be-
rekening voor de kans op een stomphoekige driehoek. Onderstaande tekst kun je vrij downloaden op de
website http://www.koendenaeghel.be.

6. Records

De voorbije jaren heb je de volgende uitspraak vast al eens op het nieuws gehoord: “. . . het warmste jaar
sedert het begin van de metingen”. Met deze zinsnede komen we tot ons laatste onderwerp, waarbij we
het zullen hebben over warmterecords. Een (warmte)recordjaar is een kalenderjaar waarbij de gemiddelde
jaartemperatuur de hoogste is sinds het begin van de metingen (19e eeuw). Natuurlijk moet de regio
waarop die metingen betrekking hebben dan specifiek gemaakt worden. Zo is een recordjaar voor de
België niet noodzakelijk ook een recordjaar voor Europa, en omgekeerd.

De vraag. Hoeveel (warmte)recordjaren zijn er al geweest?

logo van de NOAA

De proef. Als je deze vraag aan leerlingen voorlegt, dan komen ze er zelf
wel op om het internet te raadplegen om het aantal recordjaren voor een
bepaalde regio op te zoeken. De cijfers zijn echter niet meteen voorhanden.
Wel bestaan er degelijke en gebruiksvriendelijke websites waarop je allerlei
klimatologische gegevens kunt terugvinden. Op zo’n website kunnen
leerlingen dan de gemiddelde jaartemperatuur voor een bepaalde regio kan
opzoeken, en dat vanaf het begin van de metingen.

In België kennen we het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).
In tegenstelling tot België valt het Amerikaans analogon onder
het ministerie van economische zaken, waardoor het over veel
meer middelen beschikt en bijvoorbeeld haar eigen netwerk van
weersatellieten heeft. Die organisatie heet het National Ocea-
nic and Atmospheric Administration (NOAA). Op de website https://www.ncdc.noaa.gov/cag/ kun je
gemiddelde maand- en jaartemperaturen van regio’s in Amerika raadplegen, maar ook van continenten
wereldwijd.
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Kiezen we bijvoorbeeld de plaats Central Park in New-York zoals op de linkerfiguur hieronder, dan ver-
schijnt onderaan de webpagina een lijst van de gemiddelde jaartemperatuur op die plaats en dat voor
elk jaar in de periode 1895-2016. De eerste rijen van deze gegevens kun je zien op de middelste figuur
hieronder. Leerlingen kunnen zelf de lijst overlopen en nagaan welke jaren een recordjaar waren. Zo was
1895 (uiteraard) een recordjaar, want het was het eerste jaar van de metingen en had dus sowieso de
hoogste gemiddelde jaartemperatuur sinds het begin van de metingen. In 1896 bedroeg de gemiddelde
jaartemperatuur op die plaats 53, 6 graden Fahrenheit, wat hoger lag dan de gemiddelde jaartemperatuur
van 1895. Dus ook 1896 was een recordjaar. In 1897 was de gemiddelde jaartemperatuur precies hetzelfde:
ook 53, 6◦F. Dat jaar was dus geen recordjaar. Overlopen we de ganse lijst op die manier verder, dan
vinden we de volgende recordjaren hieronder rechts:

1895: 53, 0◦F

1896: 53, 6◦F

1898: 55, 1◦F

1931: 55, 8◦F

1949: 56, 9◦F

1953: 57, 0◦F

1998: 57, 1◦F

2012: 57, 3◦F



8 record-

jaren.

De redenering. Stel er is geen klimaatverandering. Dan is het aannemelijk om te veronderstellen dat
de gemiddelde jaartemperaturen uniform verdeeld zijn over de jaren heen. Anders gezegd, kiezen we twee
willekeurige jaren dan is er 50% kans dat het ene jaar een hogere jaartemperatuur heeft dan het andere
jaar. Hoeveel recordjaren mogen we dan over deze tijdspanne van 122 jaar verwachten?

Uiteraard is de kans dat 1895 als eerste jaar sinds het begin van de metingen een recordjaar is, gelijk aan
1. Wegens onze veronderstelling is de kans dat 1896 een hogere jaartemperatuur had dan 1895 gelijk aan
50%. Met andere woorden, de kans dat 1896 een recordjaar was, is dan 1

2 . De verwachtingswaarde van

het aantal recordjaren over de periode 1895-1896 is dus gelijk aan 1 + 1
2 . Wegens onze vooropgestelde

uniforme kansverdeling is er 33, 33 . . .% kans dat 1897 het warmste jaar van de drie jaren 1895, 1896 en
1897 is, en dus een 1897 een recordjaar is. Zo wordt de verwachtingswaarde van het aantal recordjaren
over de periode 1895-1897 dus 1 + 1

2 + 1
3 .

Redeneren we op deze manier verder, dan verkrijgen we voor het verwachtte aantal recordjaren over de
ganse periode 1895-2016 de som

1 +
1

2
+

1

3
+ . . .+

1

122
= 5, 38 . . .

Binnen dit theoretisch model ligt het verwachtte aantal recordjaren van 5, 38 . . . niet zo ver verwijderd
van het effectieve aantal van 8 dat we hierboven bepaald hebben. Op basis hiervan moet de aanname dat
er geen klimaatverandering is, dus niet meteen verworpen worden. Geen paniek dus. Toch?

Laten we deze proef eens herhalen voor de wereldwijde gemiddelde jaartemperatuur. Op de website van
de NOAA kiezen we nu voor Globe zoals op de linkerfiguur hieronder. Deze keer moet je tellen met behulp
van de anomalie: de afwijking ten opzichte van het gemiddelde van de gemiddelde jaartemperaturen over
de periode 1880-2016. Telkens wanneer bij een jaar de afwijking ten opzichte van dat gemiddelde groter is
dan alle afwijkingen van de voorgaande jaren, dan heb je een recordjaar. Op die manier kunnen leerlingen
ook in dit geval de recordjaren noteren:

1880, 1881, 1882, 1889, 1896, 1899, 1900, 1901, 1915, 1921, 1926, 1938, 1944,

1973, 1981, 1983, 1988, 1990, 1995, 1998, 2007, 2015, 2016.
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Deze keer komen we aan een onthutsend aantal van 23 recordjaren. Opvallend is dat van de voorbije
43 jaar er maar liefst tien een recordjaar waren. Dit is een verontrustende vaststelling. Ons theoretisch
model vertrok van een klimaat negationisme. Het aantal van 23 recordjaren wijkt echter zo sterk af van
dit model dat we het verschil niet langer kunnen negeren:

1 +
1

2
+

1

3
+ . . .+

1

137
= 5, 50 . . . 6≈ 23.

Epiloog. We eindigen met een positieve noot door op te merken dat het nagaan van het aantal warm-
terecords een link heeft met een bekend wiskundig resultaat. Zelfs als er geen klimaatverandering is,
zou je op de vraag “hoeveel warmterecords zijn er na oneindig veel tijd” wellicht spontaan oneindig veel
antwoorden. Anderzijds wordt binnen ons model van de uniforme kansverdeling het aantal recordjaren
na N jaar gegeven door:

1 +
1

2
+

1

3
+ · · ·+ 1

N
.

Zo zie je intüıtief in dat de harmonische reeks divergeert, een resultaat dat doorgaans met ongeloof
onthaald wordt:

1 +
1

2
+

1

3
+ · · · = +∞.
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