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1. Zij ( JV, v) een spel met n spelers waarvan allé coalitiewaarden geheeltal-
lig zijn en waarvan de core het maximaal aantal van n! extreme punten
heeft. Dan is elk van deze extreme punten geheeltallig.

2. Zij (JV,v) een handelsreizigers spel gedefinieerd in het Euclidisch vlak.
Indien elke speler en de handelsreiziger in dit spel op de convex omhul-
lende van de spelers en handelsreiziger ligt, dan is de karakteristieke
functie van dit spel submodulair.

3. Aïs een routeringsspel gedefinieerd wordt op een gewogen graaf waar-
van aile gewichten geheeltallig zijn, dan is elk extreem punt van de
core van dit spel geheeltallig.

4. Zij X een niet-negatieve stochastische variabele en zij A en /J niet-
negatieve functies met eindig veel discontinuiteiten zodanig dat

A(«)cf«)) = exp(-

voor aJJe / > 0. Zij verder a een functie /net eindig veeJ discontinu-
iteiten en met 0 < a(t) < 1 voor allé * > 0. Dan geldt

- X / a(s)A(s)ds)) < exp(- / a(
Jo Jo

voor aile t > 0.



5. Neem aan dat door een bepaalde medische interventie de sterftekans
voor elk individu op elke leeftijd met een factor a (0 < a < 1) ver-
menigvuldigd wordt. We gebruiken een mathematisch model waarin
elk individu identiek verondersteld wordt om de levensverwachting op
bevolkingsniveau te voorspellen na deze medische interventie. Dan
geeft het model een te hoge schatting voor de levensverwachting als
het uitgangspunt van identieke individuen onjuist is.

6. Indien men bij geboorte de keus sou hebben om te zijner tijd aan
coronaire hartziekten of aan een andere oorzaak te sterven, dient men
het eerste te kiezen ten einde de levensverwachting te maximaliseren.

7. Wie ver genoeg terugrekent komt tot de ontdekking dat hij afstamt
van een allochtoon.

8. In academische opleidingen voor wiskunde zou meer aandacht moeten
worden besteed aan geschiedenis en grondslagen van het vak.

9. Het zou zowel de luisteraars naar klassieke muziek als de beoefcnaren
ervan ten goede komen als meer optredens zouden plaatsvinden in
kleine gelegenheden, zoals cafés.

10. Recht is iets kroms dat verbogen is (Bui Super).


