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Het spelbord: een netwerk van schijven die elk zwart of wit zijn

een zet: klik op een schijf, dan verandert deze en al z’n buren

van kleur

beginstand: alle schijven zijn zwart

doel: maak alle schijven wit
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Fiver/FlipIt: het geval van een rechthoek van schijven.

De buren van een gegeven schijf: die er direct links/rechts naast

of boven/onder

hoekschijf: 2 buren

andere randschijf: 3 buren

overige: 4 buren
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1× n: een rijtje

Stelling: In dit geval bestaat er een oplossing
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Bewijs: . . . (?)
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Een ring van schijven

Stelling: Ook in dit geval bestaat er een oplossing

7



Bewijs: wijs elke schijf in de ring een keer aan

welke kleur krijgt een schijf zo uiteindelijk?

zelf aangewezen: kleur verandert

ene buur aangewezen: kleur verandert

andere buur aangewezen: kleur verandert

totaal: zwart → wit → zwart → wit

dus elke schijf wordt zo uiteindelijk wit
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in dit bewijs zit een heel klein foutje...

(zie je het?)
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(Tegen)voorbeeld: een ring van 2

alles aanwijzen is hier geen oplossing

maar: één schijf aanwijzen is wel een oplossing

(er zijn dus in dit geval twee oplossingen)

bij minstens 3 schijven is ons bewijs wel goed, want dan zijn de

linker– en de rechter buur verschillend.
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voor een ring met 3 of 6 of 9 of 12 of . . . schijven is ‘alles

aanwijzen’ niet de enige oplossing:

wel-niet-niet-wel-niet-niet-. . . aanwijzen is er ook een
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Nu de 2× n rechthoek

Stelling: Ook in dit geval bestaat er een oplossing!
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Bewijs: eerst zuinig met energie, dus zo weinig mogelijk schijven
aanwijzen.

eentje in een hoek

en dan verder
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werkt dit?

in totaal veranderen er

3 + 4 + 4 + . . . + 4 + 3 = 4× ? + 2

schijven van kleur.

alleen voor een 2× n rechthoek met n oneven kan dit werken

(en inderdaad werkt het voor oneven n)
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voor even n hebben we een andere strategie nodig:
wijs vierkantjes van schijven aan

of
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dit werkt niet bij n = 5,9,13,17,21,25, . . . ,4k + 1, . . .

(want dan blijft er aan de rand een 2×2 vierkant niet aangewezen

schijven over)

niet erg, want deze n zijn oneven, dus die konden we al

voor alle andere n werkt het wel

in veel gevallen hebben we weer meer dan één oplossing
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en in andere netwerken, bijvoorbeeld m× n?

een kleintje:
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Stelling: welk netwerk je ook kiest, er is een oplossing!
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dit wordt bewezen met technieken uit de bacheloropleiding wiskunde:

• rekenen modulo 2

• lineaire algebra

• symmetrische matrices

• kwadratische vormen
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Kan je zelf een strategie bedenken om het 3 × n geval op te

lossen?
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meer informatie:

het spel op internet:

http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=7

deze voordracht:

http://www.math.rug.nl/~top/lectures/betadag.pdf

een artikeltje hierover verschijnt waarschijnlijk in februari 2008:

http://www.pythagoras.nu

het bewijs dat er voor elk netwerk een oplossing bestaat:

http://www.math.rug.nl/~top/perio.pdf
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