
Pingpongballen in een reeks.

Het verhaal over spelen met oneindig veel pingpongballen spreekt erg tot de verbeelding. Het is leuk - 
meer dan leuk, het is instructief en kan mensen aanzetten tot het genieten van wiskunde: de heldere en 
aanschouwelijke uitwerking, op een wijze die je als het ware deelgenoot maakt van het experiment, en 
daarmee toegang geeft tot de redenering.
Zo zou het met veel meer wiskunde moeten zijn. De goede leraar op de middelbare school blijkt vaak 
onontbeerlijk. (Jammer genoeg heb ik zo'n man maar gedurende één van mijn middelbare schooljaren 
gehad.)
Zonder goede didactische gaven wil ik toch proberen wat verder te komen met de pingpongballen. Dat 
doe ik niet zelf - de onvolprezen Wikipedia is hierbij van onschatbare waarde. Je zoekt in de Wikipedia 
gewoon alles op wat je weten wilt of waar je aan twijfelt. Uiteraard moet je het dan wel controleren 
(indien niet te moeilijk) en proberen te begrijpen...
In zijn artikel refereert Teun aan de paradox van Littlewood-Ross (Wikipedia: 'Ross-Littlewood paradox', 
zoals het pingpongballenvraagstuk daar wordt genoemd). Teun noemt in zijn artikel drie varianten; ook 
in de Wikipedia worden enkele varianten genoemd. Leuk is dat aldaar ook aan een artikel van Teun wordt
gerefeerd.

In het artikel zijn enkele kernbegrippen van belang. Voor de eenvoud simpel geformuleerd:
1. de 'uitkomst' op tijdstip '12 uur';
2. het begrip 'supertaak';
3. de paradoxen van Zeno;
4. het limietbegrip en oneindigheid in ruimere zin.
Het gaat te ver om op al deeze zaken in te gaan; handiger is het de Wikipedia door te bladeren en zoveel
tot je te nemen als aangenaam is.

De oorspronkelijke probleemstelling, namelijk, de 'uitkomst om 12 uur', gaf een associatie met een ander
soort probleem: wat is de uitkomst van de oneindige som 1 -1 +1 -1 +1 -1? Ook hier geeft de Wikipedia 
uitsluitsel, zij het dat dit uitsluitsel niet eenduidig is. Er zijn verschillende benaderingen en verschillende 
soorten antwoord mogelijk. Dat geldt overigens ook voor het pingpongballen probleem: de soorten 
antwoorden staan netjes geformuleerd op de bovengenoemde pagina.

De associatie die opviel was echter een andere, namelijk met relatief convergente reeksen.
Een voorbeeld is de reeks:
1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 .... (de harmonische reeks): het antwoord (de som) is ln(2).
De associatie met relatieve convergente reeksen (conditional convergence) wordt ingegeven door het 
beurtelings toevoegen en onttrekken - wiskundig voorgesteld door optellen en aftrekken.
Een ander voorbeeld is de reeks: 1 - 1 + 1/2 - 1/2 + 1/3 - 1/3 .... die 'op nul uitkomt'.
Maar deze reeks levert in een andere optel volgorde het antwoord: 1 + 1/2 - 1 + 1/3 + 1/4 - 1/2 + ... = 
ln(2) (metjes samengevat in pagina 'Riemann series theorem'). Kortom, bewezen is dat ieder uitkomst 
(waarde) van deze relatief convergente reeks geldig is bij een geschikte keuze van de ordening van de 
termen.

Zoals een relatief convergente reeks iedere uitkomst kan geven afhankelijk van de rangschikking van de 
termen, zo kan ook het pingpongballen vraagstuk afhankelijk van het precieze voorschrift: 'toevoegen' + 
'weghalen' iedere uitkomst geven (al is het 'moeilijk' te zien wat de uitkomst om 12 uur precies zou 
moeten zijn). 'Uitkomst' is in dit verband een betrekkelijk begrip.

Het grote verschil is met relatief convergente reeksen is, dat de uitkomsten van de pingpongballen 
vraagstukken niet goed 'zichtbaar' zijn op het tijdstip 12 uur, aangezien de uitkomsten alle een term met 
'oneindigheid' bevatten (let op: dit is hier uit de losse pols en ietwat 'slordig' geformuleerd door gebrek 
aan tijd en een goede analyse).
Over deze 'oneindigheid' is mogelijk iets te illustreren door  - dat is mijn voorstel - een transformatie van 
het pingpongballen vraagstuk naar bekende wiskundige reeksen.
Daarbij wordt aan iedere bal een 'gewicht' naar keuze gegeven, volgens een bepaald vrij te kiezen 



schema (bijvoorbeeld: bal 1 weegt 1, bal 2 weegt 1, bal 10 weegt 1, bal 11 weegt 1/2, bal 20 weegt 1/2,
bal 21 weegt 1/3, etc.). 

Er wordt dan een bepaalde afbeelding f  (een associatie) gemaakt tussen (een variant van) het 
pingpongballenvraagstuk met een specifiek recept en een absoluut-  of relatief convergente reeks 
(analoog aan de reels die hierboven als voorbeeld is genoemd).
Voor de geassocieerde relatief convergente reeks bestaat de som, stel, deze is S; deze som kan (in veel 
gevallen) een eindige waarde hebben. 

De inverse van de afbeelding f-1 geeft dan mogelijkerwijs een antwoord voor het 
pingpongballenvraagstuk met een bepaald voorschrift. 

Niet gezegd is dat  f-1 (S) zelf eindig is; voor het pingpongballenvraagstuk zal deze uitkomst 'oneindig' 
zijn (los geformuleerd). Maar dat is minder van belang. Er is geen bepaalde (eindige) uitkomst voor het 
pingpongballenvraagstuk. Wel hebben we mogelijk een middel om de verschillende mogelijke 
voorschriften die je kan hanteren bij dat vraagstuk, met elkaar te vergelijken en te waarderen door een 
geschikte afbeelding op een relatief convergente reeks, of in speciale gevallen, op een absoluut 
convergente reeks.

Ik geef graag toe dat het bovenstaande nogal uit de losse pols is opgeschreven en zeker nog wel 
preciezer uitgewerkt zou kunnen worden. Maar het gaat om het idee.

Dit alles doet niets af aan hetgeen over de Ross-Littlewood paradox al is gesteld. Met inbegrip van 
degenen die als opvatting hebben dat het vraagstuk 'underspecified' dan wel 'ill-formed' is (zie 
wikipedia). Persoonlijk neig ik naar de zienswijze van Benacerraf. Het lijkt wat al te makkelijk om te 
zeggen dat de aanname dat een oneindig aantal stappen toch op een of andere wijze uitgevoerd kan 
worden, tot een contradictie leidt (van Bendegem). Hoewel daar ook wat voor te zeggen is.

Tot slot blijf ik nog wel met wat andere vragen zitten.
Namelijk, op welke wijze bestaat eigenlijk de som van een relatief convergente reeks? De harmonische 
reeks kan op een oneindig aantal manieren worden gevarieerd en heeft een oneindig aantal mogelijke 
antwoorden.

Als vraagstukken voor de filosofie van de wiskunde:
op welke wijze bestaat deze reeks en de som daarvan? Is het eenvoudig een oneindige verzameling van 
oneindige verzamelingen? En wat is de betekenis daarvan? Is dit een wiskundig object?
Iedere reeks is het resultaat van een bepaald voorschrift. Deze voorschriften zijn uit te schrijven als een 
oneindige herhaling (supertaak) van eindige formules (stappen). Is deze supertaak met het gekozen 
recept een wiskundig object?
Daarnaast: is het gebruik van het begrip 'supertaak' eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde om met 
oneindige reeksen te werken (al dan niet convergent, hetzij absoluut, hetzij relatief)? Is het 'limiet-
begrip' (gehanteerd bij de definitie van convergentie) equivalent met een supertaak?

Is de boven genoemde afbeelding f een wiskundig object? En de inverse f-1 , ook als deze niet bestaat 
(geen reële waarde heeft)?

Misschien helpt het anderen en mij verder als we naar wat mogelijke antwoorden zoeken?

Begin van een uitwerking

De conceptueel meest eenvoudige situatie is die van het PPBV2 - de tweede variant in het artikel van 
Teun. Hierin is de redenering dat bij iedere stap feitelijk 9 pingpongballen worden toegevoegd. 
Het resultaat is 'oneindig' - tenminste, wanneer je aan wilt nemen dat er een geldig resultaat bestaat.
Dit laatste zal ik zeker niet zo maar beamen.

Gezien het gebrek aan tijd zal het wel een maandje duren voor ik een uitwerking van bovenstaande 

afbeelding  f  , waar ik onlangs aan begonnen ben, af te ronden. Eerst volgen er nu 3 weken 
fietsvakantie.



Het idee is, om de ingewikkelder situaties (zoals PPBV 1 etc). af te beelden op de relatief convergente 
reeks 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, en daarmee te laten zien dat er een beperkte analogie bestaat tussen deze 
relatief convergente reeks. 
Met name de vergelijking tussen enerzijds het mechanisme van het bepalen van een uitkomst daarvan 
door het nemen van de limiet aan de ene kant, en anderzijds het mechanisme van het (via een 
supertaak) doortellen met ballen tot het twaalf uur is, lijkt me interessant.
Dat wordt dus op z'n vroegst over vier weken.
Kernvraag voor mij is, hoe 'realistisch' zo'n supertaak is. En daarbij de vraag, of een supertaak - er van 
afgezien dat het reuzeleuk 'speelgoed' is en ook een serieuze kant heeft - qua wiskunde wat toevoegd.

Misschien hebben jullie over een week of vier hier al wel een antwoord of een vervolg op.

Helaas zit mijn tijd er nu op.

Jan van Linschoten
Dan Haag, 2 juli 2017


