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wiskunde klinkt i n

alles door

In trompetten zit allerlei wiskunde verstopt. Er is wiskunde te

zulke vijfvlakken,

vinden in de trompetklanken en wiskundige formules beschrij

cirkels, lijnen en

ven hoe de lucht door de trompet stroomt als de trompettist

hoeken. Soms gaat het

erop blaast.

over getallen die verbazing

Dat is ook zo voor de trompet hiernaast. Hij is een beetje

wekkende eigenschappen

ouderwets. Hij lijkt op de trompet van engeltjes in de

kunnen vertonen. Dan weer is

kerstboom of op oude schilderijen. Wat hij over

vooral logisch nadenken belangrijk.

wiskunde vertelt, lees je op bladzijde 44.

Sommige wiskundigen gebruiken

Wiskunde vind je ook op andere plaatsen.
Bijna overal eigenlijk. Er zit wiskunde in de

ingewikkelde formules als een soort super-
gereedschap. Als detectives kunnen ze zo achterhalen

vormen van gebouwen, bomen of wolken.

hoe dingen werken in de kosmos, in de natuur, bij dieren en

Dankzij wiskunde kunnen we bruggen

bij mensen. Andere wiskundigen houden ervan om na te

bouwen, en auto’s, en raketten. Wis

denken over dingen die je bijna niet kunt begrijpen: zoals

kunde helpt om te begrijpen hoe de

over een figuur met 248 dimensies, over getallen die wel en

maan om de aarde draait en de aarde om de zon. Met wiskunde

niet lijken te bestaan, over hoeveel soorten oneindig er zijn...

kun je de kans inschatten dat je een gevaarlijke reis overleeft. En

De wiskundetrompet probeert vrolijke stukjes van zulke

als je een spelletje speelt op je telefoon, draait alle ‘denkwerk’

wiskunde voor je over de bladzijden te blazen. Veel lees

van je telefoon op wiskunde.

plezier!

Wiskunde is dus meer dan enkel rekenen. Wiskunde is veelzij
dig. Er zitten meer kanten aan dan aan een vijf- of twintigvlak.
Soms gaat het bij wiskunde vooral over vormen, zoals kubussen,
6

PS Ontzettend bedankt, wiskundige Klaas Pieter Hart,
voor het heel precies nalezen van dit wiskundegetrompetter.
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echte

vrienden

Soms lijkt het of alle andere mensen op Instagram,

Wouter, Esmee, Dewi en Maup dan

Snapchat of Twitter grappiger en hipper zijn dan

18/8 = 2,25 vrienden. Méér dan de

jijzelf. En vooral: alsof ze meer vrienden, punten of

gemiddeld twee vrienden van

volgers hebben. Maar dat is niet zo gek. Zo zitten

Wouter, Esmee, Dewi en Maup zelf.

Snapchat, Instagram en Twitter in elkaar, want zulke
‘sociale media’ draaien om netwerken.
Dat werkt zo. Neem een groepje van vier mensen:

Het komt door Wouter natuur
lijk. Die heeft relatief veel vrien
den. Daardoor zit hij er vaak bij

Maup, Wouter, Esmee en Dewi. In dit groepje heeft

als je vrienden van vrienden

Dewi één vriend (Wouter); Wouter heeft drie vrienden

telt, en met al die vrien

(Dewi, Esmee en Maup) en Maup heeft twee vrienden

den weegt hij ook nog

(Wouter en Esmee), net als Esmee (Wouter en Maup).

eens zwaar mee. Zo

Gemiddeld hebben Maup, Wouter, Esmee en Dewi dus

gaat het al helemaal in

elk twee vrienden.

grote ‘vrienden-net

Nu tellen we de vrienden van de vrienden. Dewi’s

werken’. Daar zitten altijd

ene vriend (Wouter) heeft drie vrienden (Dewi, Esmee

wel wat van die ‘Wouters’

en Maup). De twee vrienden van Esmee (Maup en

in.

Wouter) hebben bij elkaar vijf vrienden, net als de

Maar ja, meestal is

twee vrienden van Maup (Esmee en Wouter). De drie

het toch het leukst om

vrienden van Wouter hebben bij elkaar ook vijf

in het echt bij je

vrienden. Samen hebben hun acht vrienden dus

vrienden zijn.

achttien vrienden en gemiddeld heeft elke vriend van
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Snelle
Meteen een vraag. Je moet binnen een halve minuut antwoord
geven. Een tafeltennisbatje en een balletje kosten samen
1,10 euro. Het batje is 1 euro duurder dan het
balletje. Wat kost het balletje?
Wat zei je? 10 cent? Dat antwoord
geven slimme studenten aan de

flits
Dan zijn er nog mensen die het probleem in kaart bren
gen. Zij zeggen: als je één euro weghaalt, blijft er
tien cent over. Die moet je verdelen over
twee dingen – balletje en batje – en dus
is het balletje 5 cent.
Soms past natuurlijk de ene

universiteit het vaakst. Maar: het

tactiek beter (snel en niet zo

klopt niet. Want stel: het balle

precies) en soms de andere (als

tje is 0,10 euro, ofwel 10 cent.

precies zijn iets oplevert). En

Dan is het batje 1,10 (1 euro

soms wissel je als vanzelf. Als het

duurder) en zijn ze samen dus

snelle-flits-antwoord niet logisch

niet 1,10, maar 1,20 euro.
Maar ja, wie snel moet denken,
gaat af op wat in een flits logisch
klinkt. Al zijn er natuurlijk ook Piet
jes-precies. Die noemen het batje ‘a’ en het
balletje ‘b’ en schrijven dan formules op. Zoals

lijkt, bijvoorbeeld. Zoals hier: een
H&M-trui en een Chanel-jurkje
kosten samen 2.220 euro. De jurk is
2.100 euro duurder dan de trui. Wat kost de
trui? Of: een Maserati en een Opel kosten samen
180.000 euro. De Maserati is 100.000 euro duurder dan

a + b = 1,10 en a - b = 1,0 en dus 2b = 0,10 en b = 0,05 euro,

de Opel. Wat kost de Opel? Nu zie jij waarschijnlijk ook me

ofwel 5 cent. Net zo kunnen ze daarna ook uitrekenen wat een

teen: het snelle-flits-antwoord kan niet kloppen.

balletje kost als bat-en-bal 10,40 euro kosten en een batje 8 euro.
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