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1. (Het sleutelprobleem) In een denkbeeldige wedstrijd kunnen deelnemers auto’s winnen. Het spel
is als volgt. Er zijn n deelnemers en n sleutels. Een aantal k van deze sleutels start precies één van de
k beschikbare auto’s. De eerste deelnemer kiest een sleutel, en probeert hiermee alle auto’s te starten.
Als dit lukt, dan is er een auto minder en gaat het spel door met deelnemer 2 die weer een sleutel
kiest. Als het starten niet lukt, dan gaat het spel door met één deelnemer minder en hetzelfde aantal
auto’s. Dit gaat door tot alle auto’s een nieuwe (en natuurlijk heel blije) eigenaar hebben. In veel
gevallen is k = 1, dat maakt het spel praktischer.

(a) (5 punten) Voor algemene n en k, wat is de uitkomstenruimte van dit experiment?

(b) (5 punten) Als n = 3 en k = 1, bereken de kansen om de auto te winnen voor elk van de 3
deelnemers.

(c) (5 punten) Als n = 3 en k = 2, wat zijn dan de winstkansen voor elk van de 3 deelnemers?

(d) (5 punten) Voor algemene n en k, wat is de winstkans van de eerste deelnemer?

(e) (10 punten) Noem pn,k,m de kans dat de kans dat de mde deelnemer een auto wint als er n
deelnemers zijn en k auto’s. Gebruik (d) om pn,k,1 te berekenen, en, voor m ≥ 2, gebruik dit om
een recursieve formule te geven voor pn,k,m in termen van pn−1,k′,m−1 voor k′ ≤ k.

(f) (10 punten) Wat is de oplossing van de recursie uit (e)? Niet elke deelnemer mag een sleutel
kiezen. Vind jij dit eerlijk?

2. Stel dat P(X = k) = e−22k/k! voor k = 0, 1, 2, . . ..

(a) (10 punten) Bereken E[X(X − 1)] en E[(−1)X ].

(b) (10 punten) Gebruik het voorgaande onderdeel om de kans te berekenen dat X oneven is.

(c) (15 punten) Stel dat P(Y = k) = cλk/k! voor even k, ofwel k = 0, 2, 4, 6, . . .. Wat is c?

3. Jij en je tegenstander hebben elk een euromunt. In een ronde kiest elk van jullie om kop of munt
te laten zien (en dat laten jullie niet aan elkaar zien). Dan laten jullie elkaar zien wat jullie hebben
gekozen. Als jullie allebei kop laten zien, dan krijg jij e3 van je tegenstander. Als jullie allebei munt
laten zien, dan krijg je e1 van je tegenstander. Als de euromunten verschillend zijn, dan betaal jij je
tegenstander e2. De vraag gaat erover of dit een eerlijk spel is.

(a) (10 punten) Laat zien dat als jullie beiden kop of munt eerlijk kiezen (ofwel, jullie laten beiden
met gelijke kans kop of munt zien onafhankelijk van elkaar), dat het dan een eerlijk spel is.

(b) (15 punten) Stel, je weet dat je tegenstander in 60% van de gevallen kop kiest, en dat hij/zij dit
compleet willekeurig doet. Met welke strategie is het een eerlijk spel? En welke strategie zou jij
kiezen?

1



Antwoorden en puntentelling

Het maximaal aantal te behalen punten is 100, verdeeld zoals aangegeven. De antwoorden moeten helder
uitgelegd zijn, met het noemen van de gebruikte resultaten. Bij de antwoorden is duidelijk aangegeven voor
welk deelresultaat je hoeveel punten krijgt.

1. (Het sleutelprobleem)

(a) (5 punten) Voor algemene n en k, wat is de uitkomstenruimte van dit experiment?

Antwoord: Er zijn meerdere mogelijke antwoorden. De eenvoudigste lijkt me dat Ω bestaat
uit de autosleutelrijtjes en de sleutelkeuzerijtjes. Hier noemen we een rijtje (l1, . . . , lk) een au-
tosleutelrijtje als (l1, . . . , lk) de (geordende) labels van de sleutels zijn die een auto starten (dus
1 ≤ l1 < l2 · · · < lk ≤ n). Een rijtje (m1, . . . ,ms) met k ≤ s ≤ n noemen we een sleutelkeuzerijtje
als deelnemer 1 sleutel m1 kiest, deelnemer 2 kiest sleutel m2, etc, waarbij ms de kde sleutel is
die een auto start. We kunnen aannemen dat alle mj verschillend zijn. De laatste gekozen sleutel
ms start de laatste auto. Hiervoor geldt dus dat ms ∈ {l1, . . . , lk} en dat er in de voorgaande rij
precies k − 1 elementen van {l1, . . . , lk} voorkomen. Als de sde sleutel is gekozen, dan weten wie
de k auto’s hebben. Dan is dus

Ω =
{(

(l1, . . . , lk), (m1, . . . ,mn)
)

: (l1, . . . , lk) autosleutelrijtje, (m1, . . . ,mn) sleutelkeuzerijtje
}
.

Een alternatief is

Ω =
{(

(l1, . . . , lk), (m1, . . . ,mn)
)

: (l1, . . . , lk) autosleutelrijtje,

(m1, . . . ,mn) permutatie van {1, . . . , n}
}
.

Hierbij kiest eerst elke deelnemer zijn sleutel om de beurt en mi geeft aan welke sleutel de ide
deelnemer kiest, en laten we vervolgens alle deelnemers om de beurt alle auto’s openmaken.
Hoewel de informatie van wat er gebeurt nadat de laatste auto-startende sleutel is gevonden niet
relevant is voor het experiment, nemen we het hier wel mee.

Reken beide antwoorden goed. Fout is dat Ω bestaat uit all rijtjes (d1, . . . , dk), waarbij di de
deelnemer is die de ide auto krijgt. Immers, hieruit kunnen we het precieze experiment niet

reconstrueren. Geef hier (2pt) voor. Geef ook voor het antwoord Ω =
{

(x1, . . . , xn) : xi ∈

{W,N}n met precies k keer W
}

(2pt). Ook dit geeft immers niet de volledige informatie. In

het algemeen is een Ω fout als je niet kunt terugredeneren hoe het experiment precies liep.

(b) (5 punten) Als n = 3 en k = 1, bereken de kansen om de auto te winnen voor elk van de 3
deelnemers.

Antwoord: Laat Ai de kans zijn dat de ide deelnemer wint. De eerste deelnemer kiest een
sleutel, en deze start de (unieke) auto met kans 1/3, zodat P(A1) = 1/3. Als deze de auto niet
start, dan kiest de tweede deelnemer een van de twee overgebleven sleutels en deze start de auto
met kans 1/2. Dan geldtvolgens de wet van de totale kans dat

P(A2) = P(A2 | A1)P(A1) + P(A2 | Ac1)P(Ac1) = 0 +
1

2
× 2

3
= 1/3.

Omdat P(A1) + P(A2) + P(A3) = 1 omdat er maar 1 auto is, is dus ook P(A3) = 1/3. [Geef ook
alle punten als P(A3) door middel van de wet van de totale kans correct berekend wordt.]
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(c) (5 punten) Als n = 3 en k = 2, wat zijn dan de winstkansen voor elk van de 3 deelnemers?

Antwoord: Laat weer Ai de kans zijn dat de ide deelnemer wint. Dan geldt nu dat P(A1) = 2/3
omdat 2 van de drie sleutels een auto starten. Voor P(A2), rekenen we nu uit dat P(A2 | A1) = 1/2
en P(A2 | Ac1) = 1, zodat

P(A2) = P(A2 | A1)P(A1) + P(A2 | Ac1)P(Ac1) =
1

2

2

3
+ 1× 1

3
= 2/3.

Omdat nu
P(A1) + P(A2) + P(A3) = E[IA1 + IA2 + IA3 ] = 2,

omdat IA1 + IA2 + IA3 = 2, geldt dus ook dat P(A3) = 2/3. [Geef ook alle punten als P(A3) door
middel van de wet van de totale kans correct berekend wordt.]

(d) (5 punten) Voor algemene n en k, wat is de winstkans van de eerste deelnemer?

Antwoord: Er zijn k sleutels die een auto starten, uit een totaal van n. De eerste kiest een
willekeurige sleutel, dus is P(A1) = k/n.

(e) (10 punten) Noem pn,k,m de kans dat de kans dat de mde deelnemer een auto wint als er n
deelnemers zijn en k auto’s. Gebruik (d) om pn,k,1 te berekenen, en, voor m ≥ 2, gebruik dit om
een recursieve formule te geven voor pn,k,m in termen van pn−1,k′,m−1 voor k′ ≤ k.

Antwoord: Volgens (d) is pn,k,1 = k/n. Laat weer Ai de kans zijn dat de ide deelnemer een
auto wint. We conditioneren weer op A1 en krijgen (5pt)

pn,k,m = P(Am) = P(Am | A1)P(A1) + P(Am | Ac1)P(Ac1) =
k

n
P(Am | A1) +

n− k
n

P(Am | Ac1).

Merk nu op dat P(Am | A1) = pn−1,k−1,m−1 omdat er één sleutel, één deelnemer en één auto
zijn verdwenen, terwijl P(Am | Ac1) = pn−1,k,m−1 er één sleutel, één deelnemer en geen auto zijn
verdwenen. We krijgen dus dat (5pt)

pn,k,m =
k

n
pn−1,k−1,m−1 +

n− k
n

pn−1,k,m−1.

(f) (10 punten) Wat is de oplossing van de recursie uit (e)? Niet elke deelnemer mag een sleutel
kiezen. Vind jij dit eerlijk?

Antwoord: We bewijzen gebruik makend van volledige inductie dat pn,k,m = k/n voor alle m
en k. We initieren de inductie met n = 3, waarvoor we de claim waar is door (b) en (c). Merk
hiervoor op dat als k = 3, dan is inderdaad p3,3,m = 1 voor alle m, wat de laatste waarde levert
voor n = 3. (3pt)

Om de inductiehypothese te checken voor n, aannemende dat deze waar is voor n− 1, gebruiken
we de inductie uit (e). Het invullen van de inductiehypothese geeft

pn,k,m =
k

n

k − 1

n− 1
+
n− k
n

k

n− 1
=
k

n

[k − 1

n− 1
+
n− k
n− 1

]
=
k

n
.

Het bewijs volgt nu door het toepassen van volledige inductie. (4pt)

Inderdaad mag niet iedereen een sleutel kiezen. Of dit eerlijk is, is een kwestie van smaak.
Iedereen heeft dezelfde winstkans, dus dat is eerlijk. Niet iedereen heeft evengrote controle op
het eindresultaat (de eerste minder dan de laatste, die weet immer altijd al zeker of deze wel of
niet een auto krijgt), en dat zou je oneerlijk kunnen vinden. Een goede discussie hierover levert
(2pt) op, ontbreekt enige discussie, dan krijgt de student niets. Bij het alleen noemen van de
gelijke winstkans, geef je (1pt).
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2. Stel dat P(X = k) = e−22k/k! voor k = 0, 1, 2, . . ..

(a) (10 punten) Bereken E[X(X − 1)] en E[(−1)X ].

Antwoord: We gebruiken de ‘wet van de bewusteloze statisticus’ en berekenen (5pt)

E[X(X − 1)] =
∑
k

k(k − 1)P(X = k) =

∞∑
k=0

k(k − 1)e−22k/k! =

∞∑
k=2

e−22k/(k − 2)! = 4.

We gebruiken de ‘wet van de bewusteloze statisticus’ nogmaals om te bereken dat (5 pt)

E[(−1)X ] =
∑
k

(−1)kP(X = k) =

∞∑
k=0

(−1)ke−22k/k! =
∞∑
k=0

e−2(−2)k/k! = e−4.

(b) (10 punten) Gebruik het voorgaande onderdeel om de kans te berekenen dat X oneven is.

Antwoord: Merk op dat (5 pt)

P(X oneven) = E[I{Xoneven}] = E[
1

2
[1− (−1)X ]] =

1

2

[
1− E[(−1)X ]

]
,

waarbij we gebruiken dat I{Xoneven} = 1
2 [1− (−1)X ]. Dit rekenen we verder uit met (5 pt)

P(X oneven) =
1

2

[
1− e−4

]
.

(c) (15 punten) Stel dat P(Y = k) = cλk/k! voor even k, ofwel k = 0, 2, 4, 6, . . .. Wat is c?

Antwoord: Er moet gelden dat
∑

k P(Y = k) = 1. Daarvoor berekenen we (5 pt)

∑
k

P(Y = k) =

∞∑
l=0

P(Y = 2l) =

∞∑
l=0

cλ2l/(2l)!.

Dit is een wat ongebruikelijke machtreeks. De truc is om op te merken dat we de oneven termen
erbij kunnen nemen en er weer van af kunnen trekken door gebruik te maken van het feit dat
[1 + (−1)k]/2 = 1 als k even is, en 0 anders (5 pt). Dit geeft

∞∑
l=0

cλ2l/(2l)! =
∞∑
k=0

c
λk

k!
[1 + (−1)k]/2 =

c

2

∞∑
k=0

c
λk

k!
[1 + (−1)k] =

c

2
[eλ − e−λ] = c cosh(λ).

Dus, c = 1/ cosh(λ). (5 pt)

3. (Muntspel)

(a) (10 punten) Laat zien dat als jullie beiden kop of munt eerlijk kiezen (ofwel, jullie laten beiden
met gelijke kans kop of munt zien onafhankelijk van elkaar), dat het dan een eerlijk spel is.

Antwoord: De winst W is e3 met kans 1/4, e1 met kans 1/4 en -2emet kans 1/2. (4 pt) Dus
(4 pt)

E[W ] = 3× 1

4
+ 1× 1

4
+ (−2)× 1

2
= 0.

Het is een eerlijk spel. (2 pt)
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(b) (15 punten) Stel, je weet dat je tegenstander in 60% van de gevallen kop kiest, en dat hij/zij dit
compleet willekeurig doet. Wat is jouw strategie?

Antwoord: Je kunt een strategie nemen die ook willekeurig een kop of munt kiest, maar dan
kop met kans q. (4 pt) We bekijken dan de afhankelijkheid van q. Noem de winst weer W . Dan
hebben we de volgende kansen: (2 pt)

P(W = 3) = 0.6q, P(W = 1) = 0.4(1− q), P(W = −2) = 1− 0.6q− 0.4(1− q) =
3

5
− 1

5
q.

De verwachte winst is dus (3 pt)

E[W ] = 3
3

5
q +

2

5
(1− q)− 2× [

3

5
− 1

5
q] = −4

5
+ [

9

5
− 2

5
+

2

5
]q = −4

5
+

9

5
q.

Eerlijk spel is dus als q = 4/9 (3 pt). De maximale winst is als q = 1, en dan is E[W ] = 1. (3
pt)
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