
lees verder ►►►

 Set 

 
Set is een gezelschapsspel afkomstig uit de Verenigde Staten. Het wordt 
gespeeld met kaarten. In figuur 1 zijn vier kaarten uit dit spel te zien. 

figuur 1 

 

Wat op een kaart te zien is, kan met vier kenmerken worden omschreven. Zie 
tabel 1. 
 
tabel 1 

kenmerk mogelijkheden 
vorm cirkel, ovaal, vierkant 
aantal 1, 2, 3 
kleur rood, groen, blauw 
vulling van de figuur open, gearceerd, dicht

In het spel Set komen alle mogelijke kaarten die met deze vier kenmerken 
gemaakt kunnen worden precies één keer voor. Alle kaarten zijn dus 
verschillend.  
Dit betekent dat er 81 kaarten in het spel zitten. 

13 Laat dit met een berekening zien. 2p 

figuur 2 

 

Bij het begin van het spel worden willekeurig twaalf kaarten uit het totaal 
getrokken en op tafel neergelegd. Daarna worden ze in drie rijen van vier 
kaarten gelegd. Zie figuur 2.  

De twaalf kaarten kunnen op verschillende manieren in drie rijen van vier 
kaarten op tafel gelegd worden.  
Bereken op hoeveel manieren dit kan. 14 3p 
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In elk stadium van het spel is het de bedoeling om te zien of er bij de kaarten die 
op tafel liggen een bijzonder drietal kaarten is dat een SET vormt.  
(Voor de beantwoording van de volgende vragen is het niet van belang, maar 
voor de volledigheid geven we hier de definitie van een SET: een SET wordt 
gevormd door een drietal kaarten waarop elk kenmerk óf op alle drie de kaarten 
hetzelfde is óf op alle drie de kaarten verschillend.)  
 
Het blijkt dat er 1080 verschillende SET’s mogelijk zijn bij dit spel. 
Iemand trekt willekeurig drie kaarten uit het spel met 81 kaarten.  
Bereken de kans dat deze drie kaarten een SET vormen. Rond je antwoord af 
op drie decimalen. 
 
In twaalf kaarten zit vrijwel altijd een SET. Er is aangetoond dat de kans op één 

15 4p 

33
34of meer SET’s in twaalf kaarten gelijk is aan . 

Het spel wordt 100 keer gespeeld. Bij elk spel wordt er gelet op de beginsituatie 
met de twaalf kaarten die op tafel liggen. 
Bereken de kans dat bij deze 100 beginsituaties er minstens 95 keer één of 
meer SET’s aanwezig zijn. Rond je antwoord af op drie decimalen. 
 

16 3p 
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