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Combinatieleer

1. (1992) Op hoeveel manieren kunnen 28 studenten verdeeld worden in 2 groepen
als elke groep uit minstens 1 student moet bestaan.

2. (1992) Hoeveel termen elt een homogene veelterm van graad 5 in 3 onbepaalden
x, y e, z?

3. (1992) De 120 permutaties van AHSME worden alfabetisch gerangschikt. Welk
is de 86de permutatie?

4. (1999) Vicky en Alexandra willen een eindejaarsfuuif organiseren om nog eens
goed te genieten van de 19 van 1999. Ze mogen van hun ouders 15 mensen
kiezen uitb hun 30 vrienden en vriendinnen. Hoeveel mogelijkheden hebben
ze om hun keuze te maken

(a) als ze vrij kunnen kiezen;

(b) als 2 bepaalde personen niet op elkaar gesteld zijn en niet samen uitge-
nodigd kunnen worden;

(c) als 2 personen erg op elkaar gesteld zijn en niet afzonderlijk willen komen.

5. (1999) De ontwikkeling van de volgende vorm wordt gerangschikt volgens da-
lende machten van x. Welke twee opeenvolgende termen met gelijke coëfficiënten
komen erin voor?

6. (2000) Hoeveel getallen bestaan er met 3 verschillende even cijfers en twee
verschillende oneven cijfers (0 is even).

7. (2000) Op hoeveel manieren kan men 5 wolven en 10 schapen in 4 genummerde
kooien stoppen als de wolven samen in n kooi moeten zitten en waarbij niet
alle kooien moeten ingenomen worden. Voor de kooiinhoud hebben alleen de
diersoort en het aantal dieren belang.

8. (2000) Onderstel dat je negen keer en dobbelsteen opwerpt en dat je twee vieren
, drie vijven en vier zessen bekomt. Op hoeveel manieren is dat mogelijk?

9. (2000) Toon aan dat

C
p

n = C
p+1

n−1

.

10. (2000) Zet op de volgende uitdrukking gelijke noemer.
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12. (2002) In een school wil men bureaustoelen aankopen voor het administratief
personeel . De leverancier stelt 8 modellen voor. Om tot een beslissing te
komen, past men de volgende werkwijze toe. Eerst maakt de directie een keuze
van 5 modellen; Daarna bepaalt elk van de tien leden van de administratie
zijn keuze onder die 5 modellen. Hoeveel mogelijke verschillende bestellingen
kunnen zo gemaakt worden?

13. (2002) Twee voetbal elftallen gaan door elkaar op n rij staan. Het eerste elftal
telt tien spelers in rode truien en een doelman in een groene trui. Het tweede
elftal telt tien spelers in blauwe truien en een doelman in een witte trui. Op
hoeveel verschillende manieren kunnen deze 22 spelers naast elkaar op n rij
staan als enkel de kleur van de trui ze van elkaar onderscheid.

14. (2003) We beschouwen getallen in het hexadecimaal (16-tallig) stelsel. Om zo
een getal te vormen kan men kiezen uit de symbolen 0,1, ? ,9, A, B, C, D, E
en F. Hoeveel getallen van vier verschillende symbolen kan je vormen in het
hexadecimal stelsel? Hoeveel van die getallen

(a) beginnen met een A;

(b) eindigen op een A;

(c) bevatten A;

(d) bevatten 0;

(e) bevatten 0 en A;

(f) bevatten 0 of A;

(g) bevatten precies 2 letters en 2 cijfers verschillend van 0 in een willekeurige
volgorde;

(h) bevatten precies 2 letters in alphabetische volgorde en 2 cijfers verschil-
lend van 0 in stijgende volgorde;

(i) bevatten 2 letters en 2 cijfers verschillend van 0 maar de letters moeten
gegroepeerd blijven;

(j) bevatten enkel letters;

(k) bevatten enkel cijfers;

(l) bevatten enkel cijfers of enkel letters.

15. (2003) T.o.v. een cordinatenstelsel in de ruimte met een oorsprong O, een x-as
(horizontaal naar voor georinteerd), y-as (horizontaal naar rechts georinteerd)
en z-as (verticaal naar boven georinteerd) beschouwen we het punt A(10,6,7).
Op hoeveel manieren kan een bewegend punt vanuit de oorsprong het punt
A bereiken als het enkel horizontaal naar voor, horizontaal naar rechts en
verticaal naar boven mag bewegen.

16. In een school worden 6 bijkomende cursussen georganiseerd waaruit een leerling
vrij mag kiezen welke cursussen hij volgt, hoeveel hij er volgt, en waarbij hij
niet verplicht is een cursus te volgen. Hoeveel mogelijkheden heeft n leerling
om van zo een aanbod gebruik te maken?
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17. In een schoolautomaat zitten 5 soorten nootjes (walnoten, brazielnoten, aman-
delnoten, hazelnoten, cashewnoten en dit omdat nootjes goed zijn voor de in-
telligentie). Een leerling uit het zesde jaar wenst een zakje te vullen met 25
nootjes. Hoeveel mogelijkheden heeft zij om het zakje te vullen.

18. Op hoeveel manieren kan een directrice van een school een groep van 94 leer-
lingen verdelen over 4 verschillende examenlokalen als er drie lokalen moeten
zijn met 24 leerlingen en 1 lokaal met 22 leerlingen moeten zijn.

19. Bewijs dat
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20. (1984) Op hoeveel manieren kunnen 4 jongens en 4 meisjes naast elkaar op

een rij plaats nemen als geen twee van hetzelfde geslacht naast elkaar mogen
zitten? In hoeveel van die gevallen

(a) zit een welbepaalde jongen naast een welbepaald meisje zitten?

(b) zit een welbepaalde jongen niet naast een welbepaald meisje?

21. (1984) Op hoeveel manieren kunnen 10 studenten verdeeld worden in twee
groepen?

(a) als elke groep evenveel studenten moet bevatten?

(b) als een groep uit minstens 1 student moet bestaan?

22. (1980) Uit een spel van 32 kaarten (1,7,8,9,10,11,12,13) trekt men er 3. Hoeveel
mogelijkheden zijn er waarbij

(a) 3 kaarten van dezelfde kleur zijn?

(b) 3 heren zijn?

(c) een aas en 2 heren?

(d) 2 van dezelfde kleur?

(e) 2 rode en 1 zwarte?

(f) een aas, een heer en een dame?

(g) een schoppen, een ruiten en een klaveren?

23. De permutaties van het waard AHSME worden alfabetisch gerangschikt. Welk
is het 86ste woord?

24. Men heeft 7 identieke zwarte en 3 identiekje witte parels. Op hoeveel manieren
kan men

(a) de parels naast elkaar op een rij leggen?

(b) met de 10 parels een open ketting maken?

(c) met de 10 parels een gesloten ketting maken?
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25. Bereken de volgende uitdrukking: i

0@ n
i

1A
0@ n

i− 1

1A
26. Bereken de volgende uitdrukking:(

n
1

)
(

n
0

) + 2

(
n
2

)
(

n
1

) + 3

(
n
3

)
(

n
2

) + · · ·+ n

(
n
n

)
(

n
n− 1

)
27. (1979) Hoeveel natuurlijke getallen , kleiner dan 30000, zijn er, waarin geen

enkel cijfer herhaald wordt?

28. (1979) Bewijs dat(
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29. Hoeveel termen zijn er in de ontwikkeling (a + b + c + d + e)6?

30. Een klas bestaat uit 30 leerlingen waarvan 20 meisjes en 10 jongens. De helft
van de jongens en de helft van de meisjes heeft blauwe ogen. Op hoeveel
manieren kan men twee leerlingen kiezen uit deze klas? In hoeveel van die
gevallen

(a) heeft men een jongen met blauwe ogen en een meisje met blauwe ogen?

(b) heeft men juist één leerling met blauwe ogen?

(c) heeft men een meisje zonder blauwe ogen en een jongen zonder blauwe
ogen?

(d) heeft men twee meisjes met blauwe ogen?

31. (1973) In een nieuw schoolsysteem mag een leerling zelf 8 lestijden kiezen uit
de vakken wiskunde, fysica, chemie en biologie. Hoeveel mogelijkheden heeft
de leerling bij zijn keuze?

32. (1973) In en lift zijn 4 personen ingestapt op het gelijkvloers. Er zijn buiten het
gelijkvloers nog 5 verdiepingen. Op hoeveel manieren kunnen deze 4 personen
uitstappen uit de lift. In hoeveel van die gevallen stappen ze allemaal uit op
een verschillend verdiep?

33. (1973) ontbind in factoren (n + 2)!− (n + 2)n! =

34. (1973) bewijs p!V n−p
n = (n− p)!V p

n

35. We werpen achtereenvolgend tien muntstukken van 1 EUR. In hoeveel gevallen
verkrijgt men evenveel munt als kop?
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36. gegeven C10
n = C5

n Bepaal C2
n.

37. 14 leerlingen van 5A brengen een bezoek aan een dierentuin. Aan de ingang
worden 4 soorten voedsel in zakjes te koop aangeboden. Elke leerling koopt
tenminste 1 zakje en tenhoogste 4 verschillende zakjes. Op hoeveel manieren
is dat mogelijk voor die 14 leerlingen?

38. Men beschikt over 6 verschillende geschiedenisboeken, 6 verschillende wiskun-
deboeken en 6 verschillende scheikundeboeken. Op een boekenrek is er plaats
voor 5 geschiedenisboeken, 4 wiskundeboeken en 3 scheikundeboeken. Op hoe-
veel manieren kan men dere boeken op het rek plaatsen? Inn hoeveel van die
gevallen staan

(a) de wiskundeboeken naast elkaar;

(b) de wiskundeboeken naast elkaar en de scheikundeboeken naast elkaar;

(c) een bepaald geschiedenisboek, een bepaald wiskundeboek en een bepaald
scheikundeboek naast elkaar of helemaal niet op het rek mogen voorko-
men;

39. (toets 1998) Bereken (n+2)!−(n+2)n!
n

40. (toets 1998- ex 1995) Bereken de twee middelste termen in (a + 2bc3)13.

41. (1995) Een gemeente telt 10 politiemannen: 5 ervan patrouilleren op straat, 2
ervan doen bureelwerk en 3 worden in reserve gehouden. Hoeveel verschillende
verdelingen in 3 groepen zijn er mogelijk?

42. (1995) Tien identieke tennisballen worden na een wedstrijd willekeurig in drie
verschillende dozen gegooid (niet alle dozen hoeven een bal te bevatten). Op
hoeveel manieren kan dit gebeuren? In hoeveel gevallen bevat de laatste doos
minstens twee ballen?

43. (1995) Lynsey kiest willekeurig één van de gehele getallen 1, 2 of 3, dan gooit
ze met zoveel dobbelstenen als aangegeven wordt door het geheel getal. In
hoeveel getallen kan Lynsey een som 5 gooien?

44. (1995) Hendrik en Lieselot gooien elk twee maal een geldstuk op. De volgorde
waarmee ze kop of munt bekomen is van belang.

(a) hoeveel mogelijkheden hebben Hendrik en Lieselot elk apart?

(b) hoeveel mogelijkheden hebben Hendrik en Lieselot samen?

(c) inh hoeveel gevallen uit 44b gooien ze eenzelfde aantal keren kop?

=⇒


a) jdhgfltgrmlkgh
b) kjhrfljkgmlghl
c) bhkjilmhlmg

45. (1996)
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(a) Toon aan door uitwerking van de biniomiaalcoëfficiënten van het eerste
lid dat (

m + 1
p + 1

)
−

(
m
p

)
=

m− p

p + 1

(
m
p

)
(b) Druk het eerste lid van 45a nog op een andere manier uit door het toe-

passen van eigenschappen van de binomiaalcoëfficiënten.

(c) Toon aan dat
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(d) In een vlak liggen n punten, waarvan p punten op een rechte a liggen. Van

de overigen punten zijn er geen drie collineair en zijn twee punten niet
collineair met één van de p punten van a. Hoeveel verschillende rechten
en hoeveel verschillende driehoeken worden door de n punten bepaald?

(e) Op hoeveel manieren kunnen 52 kaarten verdeeld worden over 13 leerlin-
gen van 5A als elke leerling 4 kaarten moet krijgen?


