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Albert Einstein werd op 14 maart 1879 geboren en bovendien is 14 maart (3-14) ook de dag 

waarop wereldwijd pi-dag wordt gevierd. Dat kan een ideale gelegenheid zijn om eens wat 

speelse wiskunde in de les aan bod te laten komen. Het kaartspel De Einsteincode biedt 

hiertoe heel wat mogelijkheden. 

 

Het kaartspel 

Het kaartspel bevat 36 kaarten waarop de cijfers van 1 tot 9 voorkomen, 4 reeksen 

codekaarten waarop de letters x, y, z en t staan (waarbij t verwijst naar de vierde dimensie 

‘tijd’) en twee Einsteinjokers. Het spel kan gespeeld worden door 2, 3 of 4 spelers vanaf 10 

jaar. Doel van het spel is de code van de medespelers te breken vooraleer zij erin slagen jouw 

code te ontdekken. 

 
Goochelen met Einstein 

Met behulp van de kaarten kan men ook heel wat eenvoudige ‘wiskundige’ goocheltrucs 

uitvoeren. We geven een voorbeeld waarbij de goochelaar enkel negen kaarten nodig heeft, 

die met de cijfers 1 tot en met 9. De goochelaar vormt eerst een stapeltje waarin de kaarten in 

de gewone rekenkundige volgorde zitten (1 als bovenste kaart, daaronder 2 … en 9 als 

onderste kaart). Vooraf legt hij echter één voor één de bovenste drie kaarten onder aan het 

stapeltje zonder dat ‘het publiek’ dit ziet. De volgorde van de kaarten is dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 

2 en 3. De goochelaar vraagt daarna aan iemand uit het publiek om een willekeurig aantal 

kaarten van 1 tot en met 9 één voor één van boven op het stapeltje naar onderen te 

verplaatsen, zonder dat de goochelaar dit ziet (of hoort!) en die persoon moet ook onthouden 

hoeveel kaarten er werden verplaatst. Wanneer dat gebeurd is, geeft hij het stapeltje terug aan 

de goochelaar. Die neemt de zesde kaart van boven af en draait ze om. Op die kaart staat dan 

precies hoeveel kaarten er werden verplaatst! Weet je ook waarom dit altijd werkt? 

 



Getal- en letterspelletjes met Einstein 

Met de kaarten kun je ook getal- en letterspelletjes bedenken. 

Enkele voorbeelden. 

 

CIJFERSPEL 

Neem opnieuw negen kaarten waarop elk van de cijfers van 1 tot en met 

9 één keer voorkomt. De opdracht bestaat erin drie getallen van drie 

cijfers te vormen zodat de som van de eerste twee getallen gelijk is aan 

het derde getal. Zo is bijvoorbeeld 124 + 659 = 783. Vinden de 

leerlingen andere oplossingen? Er zijn er meer dan 150 … 

 

LETTERSPEL 

Neem twee stellen van vier kaarten waarop telkens de letters x, y, z en t één keer voorkomen. 

Vorm hiermee twee stapeltjes waarin de vier verschillende letterkaarten zitten en schud beide 

stapeltjes tot de vier kaarten in beide stapeltjes in een willekeurige volgorde zitten. Leg de 

twee stapeltjes naast elkaar met de letterzijde naar onderen gekeerd en draai tegelijk van beide 

stapeltjes de bovenste kaart om. Draai daarna de tweede kaart om, vervolgens de derde kaart 

en ten slotte de onderste kaart. Hoe groot is de kans dat er bij minstens één van de vier 

draaibeurten van beide stapeltjes een kaart wordt omgedraaid waarop dezelfde letter staat? 

In dat geval spreekt men van een ‘match’. Die kans is gelijk aan 5 op 8 of 62,5%. Kun je dat 

verklaren? 

 
 

Een voorbeeld waarbij er een ‘match’ is: 

van beide stapeltjes werd de letter y als derde letterkaart omgedraaid. 

 

En hoe groot is de kans op een ‘match’ wanneer je in beide stapeltjes naast de vier 

letterkaarten ook een Einsteinjoker stopt? Dit is een leuke oefening van kansrekenen om eens 

klassikaal en proefondervindelijk uit te testen. Meer informatie over dit probleem vind je via 

de googleopdracht ‘het probleem van de garderobejuffrouw’ of ‘the matching problem’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


