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Opgave 1. Groenteboeren AM 

In het centrum van een klein stadje zitten twee groenteboeren. In de wijde omtrek is 

er verder geen concurrent. Groenteboer Kolenmans en Groenteboer Appelscha 

hebben al jaren een conflict over het afpikken van elkaars klanten. Groenteboer 

Appelscha kan Groenteboer Kolenmans niet zien of luchten omdat hij meent dat 

Groenteboer Kolenmans stiekem zijn vaste klanten afpikt door ze vaste korting van 

10% te beloven als ze niet meer naar de concurrent zouden gaan. Om daar voor 

eens en altijd een einde aan te maken overweegt Groenteboer Appelscha om met de 

prijzen te gaan stunten. Groenteboer Kolenmans geeft aan daar zeker op te zullen 

reageren. Hij beschouwt dit als een oorlogsverklaring. 

 

1. Is er in dit spel sprake van een dominante strategie? Zo ja, van welke partij? 

Nee, geen van beiden heeft een dominante strategie 

Als Kolenmans met zijn prijs stunt dan zal Appelscha niet met zijn prijs stunten 

want 85% omzet is meer dan 80% omzet. 

Als Kolenmans niet met zijn prijs stunt dan zal Appelscha wel met zijn prijs 

stunten want 110% omzet is meer dan 100% omzet. 

Appelscha heeft dus geen dominante strategie 

 

Als Appelscha met zijn prijs stunt dan zal Kolenmans niet met zijn prijs stunten 

want 82,5% omzet is meer dan 80% omzet. 

Als Appelscha niet met zijn prijs stunt dan zal Kolenmans wel met zijn prijs 

stunten want 105% omzet is meer dan 100% omzet. 

Kolenmans heeft dus geen dominante strategie 

 

2. Leg uit in welke cel de groenteboeren terecht gaan komen nu ze gevangen 

zitten in dit dilemma? (benoem de cel: linksboven, linksonder, rechtsboven of 

rechtsonder). 

Omdat ze tegelijk een keuze maken kunnen er twee evenwichten tot stand 

komen, linksonder en rechtsboven. 

Hun beider keuzes tegelijkertijd (zie vraag 1) leiden tot een van deze twee 

rsultaten 

3. Is er in dit spel sprake van een Nash evenwicht? Leg uit waarom wel of niet. 

Nee, in de cel linksboven kunnen beide partijen hun resultaten verbeteren 

door van strategie te veranderen, Applescha van 80% naar 8% en Kolenmans 

van 80% naar 82,5%. 

omzet Appelscha

prijs stunten niet prijs stunten

Kolenmans prijs stunten (80% , 80% ) (105% , 85% )

niet prijs stunten (82,5% , 110% ) (100% , 100% )
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4. Leg uit waarom het maken van afspraken tussen de groenteboeren niet mag 

van de overheid. 

Dat is kartelvorming en verhindert de concurrentie ten koste van de 

consument. 

5. Heeft een van de partijen de mogelijkheid om geloofwaardig te dreigen? Zo ja, 

leg uit waarom. 

Geen van beide. Bij geen van beide is het interessant om ook te gaan stunten 

als de ander dat doet. Dus is de dreiging niet geloofwaardig. 

6. Leg met behulp van het begrip “sociale norm” uit dat Groenteboer Appelscha 

of groenteboer Kolenmans niet zullen overgaan tot het dreigen van de ander 

met behulp van een mes. 

Het is “not done” om elkaar zo te bedriegen. 

7. Leg uit waarom het economisch gezien onverstandig is om te dreigen met een 

mes. 

De politie zal je oppakken en je moet je zaak sluiten. Dan heb je helemaal 

niets meer. 

8. Welke partij heeft de beste concurrentiepositie? Leg uit waarom. 

Appelscha omdat zijn omzet sneller oploopt dan de omzet van Kolenmans, als 

Kolensmans gaat wel of niet gaat stunten.  

9. Leg uit waarom de totale omzet daalt als Groenteboer Appelscha met de prijs 

gaat stunten en groenteboer Kolenmans niet. 

Omdat de lagere prijs blijkbaar niet wordt goed gemaakt met een zodanig 

hogere afzet dat de omzet gelijk blijft. 

10. Leg uit waarom een prijsoorlog dreigt als Groenteboer Appelscha zijn plannen 

doorzet. 

Als de een zijn prijs laat dalen zal de ander mogelijk volgen omdat klaten 

overlopen. Daarop zal de ander weer reageren, etc. 


