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Opgave 1. Split or steal AM 

Clara en Piet spelen een spelletje “split or steal” bij het betreffende 

televisieprogramma. De prijs die te behalen valt is €100.000,--. De mogelijke 

resultaten van het spel staan in onderstaande matrix weergegeven. 

 

De verklaren de betekenis van de matrix staat hieronder: 

 

In de periode van overleg blijkt Clara te liegen. Zij zegt vooraf te splitten maar doet dit 

uiteindelijk niet. Piet zegt te kiezen voor splitten en doet dat ook. 

1. Welk resultaat zal bereikt worden als het spel gespeeld is? 

Als Piet kiest voor splitten kan Clara het beste stealen want twee keer blij is 

beter dan een keer blij. 

Als Piet kiest voor stealen maakt het niet uit of Clara stealt of split, in alle 

gevallen heeft ze geen prijs. 

 

Als Clara kiest voor splitten kan Piet het beste stealen want de hoogste prijs is 

beter dan de helft van de prijs (moeten delen). 

Als Clara kiest voor stealen maakt het niet uit of Piet stealt of split, in alle 

gevallen heeft hij geen prijs. 

 

Er ontstaat hier dus een afwijkende situatie.  

Zowel voor Piet als Clara maakt de actie niet meer uit als de ander steelt. 

Daarmee worden dubbele streepjes gezet bij de actie van de een, als de actie 

van de ander “stelen” is. Daarmee kunnen ze in drie cellen terecht komen. 

Alleen in de cel  “split – split” kunnen ze niet terecht komen. 

 

Omdat Clara en Piet het risico lopen dat de ander steelt en ze dus sowieso 

met lege handen staan zullen ze vermoedelijk ook voor stelen kiezen omdat 

de ander dan in ieder geval niet met een prijs er vandoor gaat (een strategie 

resultaat  voor Piet en Clara Clara

split steal

Piet split J    J LL  JJ

steal JJ  LL LL  LL

LL geen prijs

J de helft van de prijs

JJ hoogste prijs
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om het gevoelde nadeel als de ander een prijs heeft en jij niet, te 

compenseren) 

2. Is er in het spel sprake van een gevangen dilemma? 

Nee, bij beide partijen geldt dat als de ander kiest voor “steal” het niet uitmaakt 

wat ze kiezen. Er is geen dominante strategie meer bij beide partijen. 


