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1 Abstract

Een Koetsier-figuur is een plaatje dat er bijvoorbeeld als volgt uit ziet:

Het Koetsier-figuur van grootte 27, 11.

Zo’n figuur wordt gemaakt door een rooster van breedte a en hoogte b te nemen. Beschouw in dit
rooster de lijn die je zou krijgen als je een balletje vanuit de linker bovenhoek schuin naar rechts onder
zou laten rollen, deze komt aan bij ofwel de onderrand ofwel de rechter zijkant en ketst vervolgens
af onder een hoek van 90◦, zo rolt hij door totdat hij uiteindelijk in een hoek komt. Van de lijn
waar dit balletje nu overheen gerold is tekenen we nu de lijnstukjes van lengte ’de diagonaal van een
hokje van het rooster’ om en om wel en niet. Dus de eerste wel, de tweede niet enzovoort.
Voor alle a en b die relatief zijn kan je een Koetsier-figuur met breedte a en hoogte b maken.
In deze scriptie onderzoek ik de eigenschappen van deze Koetsier-figuren, zoals waarom moeten de
hoogte en breedte relatief priem zijn en wanneer zijn twee Koetsier-figuren in elkaar bevat.
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2 Inleiding

Toen ik jong was maakte mijn vader vaak mooie figuren voor me, die ik dan mocht inkleuren. Deze
plaatjes zagen er bijvoorbeeld zo uit.

Zo’n plaatje wordt op de volgende manier gemaakt:
Kies twee getallen a en b die relatief priem zijn (als voorbeeld kiezen we a = 10 en b = 7). Teken op
ruitjespapier een rechthoek met breedte a en hoogte b.

7

10

Teken een lijntje vanaf de linker bovenhoek schuin naar beneden door het hokje in de linker boven-
hoek.

7

10

Sla het volgende hokje over en teken de lijn door in het hokje daarna.
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7

10

Ga zo door totdat je bij een rand van de rechthoek uitkomt (in het voorbeeld is dit de onderrand).

7

10

Kets af onder een hoek van 90◦ en ga door met steeds een lijntje zetten en een hokje overslaan.

7

10

Herhaal totdat je in een hoek uitkomt en niet verder kunt (in het voorbeeld eindigen we in de rechter
bovenhoek).

7

10

Mijn vader heeft dit bedacht toen hij zelf nog jong was en niets te doen had. Hij heeft deze plaatjes
nooit een naam gegeven, maar ik noem ze Koetsier-figuren, naar mijn vader Christiaan Koetsier.
Als kind vond ik het geweldig om deze plaatjes in te kleuren. Op een gegeven moment schreef
mijn vader, die programmeur is, een programmaatje waarmee je deze figuren door de computer kan
laten maken. We konden nu gemakkelijk hele grote plaatjes laten maken, die ik vervolgens zo mooi
mogelijk inkleurde.
Ook toen ik ouder werd tekende ik dit soort plaatjes nog wel eens als ik niets te doen had en nadat
ik wiskunde ging studeren begon ik me steeds meer af te vragen hoeveel wiskunde er in deze figuren
zit en dit ben ik uiteindelijk gaan onderzoeken in deze scriptie.
Het programmaatje dat mijn vader ooit had geschreven bestaat helaas niet meer, dus ik heb zelf een
nieuw programma geschreven dat voor een gegeven hoogte en breedte het bijbehorende Koetsier-
figuur tekent.
Toen ik begon met het schrijven van deze scriptie waren er een aantal dingen die ik graag wilde on-
derzoeken. Ten eerste vroeg ik me af waarom de hoogte en breedte van een Koetsier-figuur eigenlijk
relatief priem moeten zijn. Het blijkt dat de lijntjes in een Koetsier-figuur precies als de hoogte en
breedte relatief priem zijn allemaal aan elkaar aansluiten en zo ofwel gesloten reeksen vormen, ofwel
reeksen die tegen de rand beginnen en eindigen. Deze reeksen van lijntjes verdelen het figuur zo in
afgesloten gebieden en dit is ook de reden dat je een Koetsier-figuur zo mooi kunt inkleuren.
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Ten tweede vroeg ik me af wanneer twee Koetsier-figuren in elkaar bevat zijn. Ik had al wel gezien
dat het voorkomt dat een figuur bevat is in een ander, maar ik had nog geen verklaring kunnen
vinden voor waarom en wanneer dit gebeurd.
Ten derde vroeg ik me af wanneer bepaalde gesloten figuren voorkomen. Zoals gezegd vormen de
lijntjes in een Koetsier-figuur reeksen die ofwel gesloten zijn, of wel beginnen en eindigen in de rand.
De gesloten reeksen vormen mooie symmetrische figuren en ik vroeg me af of het mogelijk zou zijn
om te voorspellen wanneer dit soort figuren voorkomen. Twee voorbeelden:

Toen ik een tijdje bezig was met het onderwerp, begon ik te vermoeden dat elk Koetsier-figuur
tweekleurbaar is en dat heb ik daarna ook bewezen.
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3 De lijn van een rechthoek

We definiëren eerst een algemenere versie van het Koetsier-figuur waarin we geen hokjes overslaan.
Hierover bewijzen we een aantal algemene stellingen die we later zullen gebruiken om onder anderen
te laten zien waarom de hoogte en breedte van een Koetsier-figuur relatief priem moeten zijn.
Daarnaast maken deze stellingen veel van de minder algemene stellingen makkelijker te bewijzen.

Definitie 3.1. Een rechthoek van grootte a, b is een rechthoekig rooster bestaande uit a kolommen
van hoogte b.

Definitie 3.2. Een hokje is een rechthoek van grootte 1, 1.

Definitie 3.3. Een lijnstuk heeft lengte 1 als het precies even lang is als de lengte van de diagonaal
van een hokje.

Definitie 3.4. De lijn van een rechthoek is de lijn die op de volgende manier geconstrueerd wordt:
Begin in de linkerbovenhoek met het zetten van een lijn schuin naar rechtsonder (deze lijn is dus de
bissectrice van de linker bovenhoek). Teken vervolgens:

• Als je nog niet bij de rand bent, trek de lijn verder door.

• Als je bij de rand bent, kets af onder een hoek van 90◦, zodat je in de rechthoek blijft.

Herhaal totdat je in een hoek uitkomt.

Voorbeeld 3.5.

Links: De lijn van de rechthoek van grootte 5,3. Rechts: De lijn van de rechthoek van grootte 6,4.

Definitie 3.6. Een lijnstuk van de lijn van een rechthoek, is een stuk van de lijn van deze rechthoek
dat geen hoeken bevat.

Voorbeeld 3.7.

De lijn van een rechthoek van grootte 5,3 met verschillende lijnstukken in verschillende kleuren.

We kunnen de punten in een rechthoek ook beschrijven met hun coördinaten. We definiëren de
linker onderhoek van de rechthoek als het punt (0, 0). De zijkanten van de rechthoek van grootte
a, b zijn nu bevat in de lijnen y = 0, x = 0, y = b en x = a. De lijn van de rechthoek begint in het
punt (0, b) en het eerste lijnstuk is bevat in de lijn y = −x+ b.

Definitie 3.8. We definiëren de verzameling van relevante lijnen, La,b, op de volgende manier:
{(c, d) ∈ {−1, 1} × N | de lijn y = cx+ d ligt gedeeltelijk in de rechthoek van grootte a, b}.

Opmerking 3.9. In het coördinatenstelsel is een lijnstuk van de lijn van de rechthoek van grootte
a, b dus een stuk van een lijn van de vorm y = cx+ d met (c, d) ∈ La,b.

Propositie 3.10. La,b = {(−1, 1), (−1, 2), ..., (−1, a+ b− 2), (−1, a+ b− 1)}∪{(1,−a+ 1), (1,−a+
2), ..., (1, b− 2), (1, b− 1)}.
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Bewijs. We bekijken eerst het geval dat c = −1.
De lijn y = −x + 0 loopt door het punt (0, 0) en deze loopt dus net niet door de rechthoek. De
kleinste waarde van d waarvoor y = −x+ d in de rechthoek ligt is dus 1.
De lijn y = −x+ a+ b loopt door het punt (a, b) en deze loopt dus net niet door de rechthoek. De
grootste waarde van d waarvoor y = −x+ d in de rechthoek ligt is dus a+ b− 1.
Nu volgt dus dat La,b precies de paren (−1, 1), (−1, 2), ..., (−1, a + b − 2) en (−1, a + b − 1) bevat
met c = −1.
We bekijken het geval dat c = 1.
De lijn y = x−a loopt door het punt (a, 0) en deze loopt dus net niet door de rechthoek. De kleinste
waarde van d waarvoor y = x+ d in de rechthoek ligt is dus −a+ 1.
De lijn y = x+b loopt door het punt (0, b) en deze loopt dus net niet door de rechthoek. De grootste
waarde van d waarvoor y = x+ d in de rechthoek ligt is dus b− 1.
Nu volgt dus dat La,b precies de paren (1,−a + 1), (1,−a + 2), ..., (1, b − 2) en (1, b − 1) bevat met
c = 1.
Dus La,b = {(−1, 1), (−1, 2), ..., (−1, a+ b− 2), (−1, a+ b− 1)} ∪ {(1,−a+ 1), (1,−a+ 2), ..., (1, b−
2), (1, b− 1)}.

Opmerking 3.11. Vanaf nu bedoelen we met de lijn y = cx + d in een rechthoek van grootte a, b
het stuk van de lijn y = cx + d dat binnen deze rechthoek ligt. Als (c, d) 6∈ La,b, heeft dit lijnstuk
dus lengte 0.

Lemma 3.12. De totale lengte van de lijn van een rechthoek met grootte a, b is gelijk aan kgv(a, b).

Bewijs. Merk op dat je, om in een hoek uit te komen, sowieso bij de linker of rechter zijkant van
de rechthoek uit moet komen. Dit gebeurt steeds als de lengte van de lijn deelbaar is door a: Bij
een lengte van a ben je bij de rechter zijkant, bij een lengte van 2a ben je weer bij de linker zijkant
enzovoorts.
Merk tevens op dat je, om in een hoek uit te komen, ook bij de bovenkant of onderkant uit moet
komen. Dit gebeurt precies als de lengte van de lijn deelbaar is door b.
Hieruit kunnen we concluderen dat je precies in een hoek uit komt als je zowel bij de linker of rechter
zijkant als bij de onder of bovenkant bent. Dit gebeurt voor het eerst als de lengte van de lijn voor
het eerst deelbaar is door zowel a als b. De lengte is dan dus gelijk aan kgv(a, b).

Lemma 3.13. Voor alle n ∈ N geldt: twee stukken van de lijn van een rechthoek, die dezelfde
richting hebben, kunnen niet op afstand n+ 1

2 van elkaar liggen.

Bewijs. Als je bij het maken van de lijn van een rechthoek in richting r gaat en bij een zijkant komt,
wissel je van richting en ga je verder in richting s (r en s staan haaks op elkaar). In richting s leg
je een geheel aantal hokjes aan afstand af. Als je hierna weer bij een rand komt, terug wisselt naar
richting r en weer een lijn zet, dan zit er tussen de twee lijnen in richting r dus een geheel aantal
hokjes in afstand. Het kan dus nooit voorkomen dat de afstand tussen twee lijnen met dezelfde
richting gelijk is aan n+ 1

2 voor een n ∈ N.

Opmerking 3.14. In het coördinatenstelsel kunnen we Lemma 3.13 als volgt herformuleren:
Zij c ∈ {−1, 1} willekeurig, dan geldt voor alle n,m ∈ N dat als zowel de lijn y = cx+ n als de lijn
y = cx+m gelijk is aan een lijnstuk van de lijn van de rechthoek, dan moet gelden: n−m is even.

Lemma 3.15. De lijn van een rechthoek komt door het middelpunt van elk hokje in deze rechthoek
maar één keer.

Bewijs. We onderscheiden twee gevallen:
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• Stel de lijn komt twee keer door het middelpunt van een hokje en deze twee lijnstukken lopen
parallel aan elkaar. Hieruit volgt dat ze over elkaar heen lopen. Dan zit je dus in een cykel en
dit kan niet, omdat je volgens de definitie van de lijn in een hoek begint.

• Stel de lijn komt twee keer door het middelpunt van een hokje en deze twee lijnstukken staan
haaks op elkaar. De lijn snijdt zichzelf dus in dit hokje. We onderscheiden weer twee gevallen:

– Stel de rechthoek is een vierkant (hoogte = breedte). De lijn begint links boven, loopt
recht naar de hoek linksonder en eindigt hier. Hij heeft dus maar één richting en kan
zichzelf niet snijden. Tegenspraak.

Het rode lijnstuk is de lijn van de rechthoek. Het groene lijnstuk is hier geen deel van.

– Stel de rechthoek is geen vierkant (hoogte 6= breedte). Noem de lijnstukken die elkaar
snijden l en k. Volg lijnstuk l tot je bij de rand komt, zodanig dat je niet in een hoek
uitkomt. Dit kan want de rechthoek is geen vierkant. Noem het aantal hokjes dat je af
moet leggen tot de rand n. Trek l nu vanaf de rand door, zoals gegeven in de definitie
van de lijn (Definitie 3.4). Hiermee maak je lijnstuk m. Lijn m heeft nu dezelfde richting
als k, maar hij ligt op een afstand van n+ 1

2 van k. Tegenspraak met Lemma 3.13.

l
k

m
1.5

Gevolg 3.16. De lijn kan zichzelf alleen snijden in een roosterpunt (en dus niet middenin een hokje).

Lemma 3.17. Zij a, b ∈ N, x = b
ggd(a,b) en y = a

ggd(a,b) , dan geldt: x en y kunnen niet beiden even
zijn.

Bewijs. Stel 2|x en 2|y, dan geldt dus a
2ggd(a,b) ,

b
2ggd(a,b) ∈ N, dus 2ggd(a, b) is een gemenedeler van

a en b, maar ggd(a, b) is de grootste gemene deler van a en b. Tegenspraak.

Stelling 3.18. Voor x en y als hierboven geldt: De lijn eindigt in:

• de linker onderhoek als x even is en y oneven;

• de rechter bovenhoek als x oneven is en y even;

• de rechter onderhoek als x en y beiden oneven zijn.

Opmerking 3.19. Uit Lemma 3.17 volgt dat x en y niet beiden even kunnen zijn.

Bewijs van Stelling 3.18. Uit het bewijs van Lemma 3.12 volgt dat x gelijk is aan het aantal keer
dat de lijn van links naar rechts gaat en dat y gelijk is aan het aantal keer dat de lijn van boven
naar beneden gaat. De bewering volgt nu uit het feit dat we in de linker bovenhoek beginnen.
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3.1 De lijn die zijn rechthoek volledig vult

Het blijkt dat je een Koetsier-figuur alleen kan maken in een rechthoek waarin de lijn door de
middelpunten van alle hokjes komt. Als dit niet zo is teken je namelijk allemaal losse stukjes lijn
die maximaal één ander lijnstukje raken en daardoor geen mooi figuur vormen. Het gegeven dat de
lijn van de rechthoek door de middelpunten van alle hokjes komt is dus erg belangrijk en dit blijkt
equivalent te zijn met het feit dat de hoogte en breedte van de rechthoek relatief priem zijn. In deze
sectie gaan we dit beter bekijken.

Definitie 3.20. Een rechthoek wordt volledig gevuld door zijn lijn als de lijn door de middelpunten
van alle hokjes komt.

Stelling 3.21. De volgende beweringen zijn equivalent:

i. De rechthoek van grootte a, b wordt volledig gevuld door zijn lijn.

ii. kgv(a, b) = ab.

iii. a en b zijn relatief priem.

Bewijs.

i ⇔ ii De rechthoek wordt volledig gevuld door zijn lijn⇔ de lijn komt door het middelpunt van ab
hokjes ⇔ (met Lemma 3.15) de lengte van de lijn is ab ⇔ (met Lemma 3.12) kgv(a, b) = ab.

ii ⇔ iii In het algemeen geldt ggd(ab) · kgv(a, b) = ab, dus: kgv(a, b) = ab⇔ ggd(a, b) = 1⇔ a en
b zijn relatief priem.

Stelling 3.22. Voor een rechthoek die volledig wordt gevuld door zijn lijn, geldt Stelling 3.18 met
x = b en y = a, in dit geval geldt dus dat de lijn eindigt in:

• de linker onderhoek als b even en a oneven;

• de rechter bovenhoek als b oneven en a even;

• de rechter onderhoek als b en a oneven.

Bewijs. De rechthoek wordt volledig gevuld door zijn lijn, dus uit Stelling 3.21 volgt ggd(a, b) = 1.
Er geldt dus x = b

1 = b en y = a
1 = a.

Lemma 3.23. Als een rechthoek volledig wordt gevuld door zijn lijn en je bekijkt een willekeurig
lijnstuk van deze lijn, dan geldt dat er parallel aan dit lijnstuk, op afstand 1, ook een lijnstuk loopt,
als dit in de rechthoek ligt.

Bewijs. De rechthoek wordt volledig gevuld door de lijn dus door het middelpunt van elk hokje komt
precies één lijnstuk van de lijn. Bekijk nu een willekeurig lijnstuk. Volgens Lemma 3.13 mag er op
afstand 1

2 van deze lijn geen lijn met dezelfde richting liggen, dus hier staat een lijnstuk met andere
richting. Omdat er maar twee richtingen zijn, kunnen we deze lijnstukken dus invullen.
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Het rode lijnstuk is de willekeurige lijn. In de oranje hokjes kunnen geen lijnen met dezelfde
richting als deze lijn staan.

De groene lijnstukken kunnen worden toegevoegd.

Voor alle zojuist toegevoegde lijnstukken geldt dat er op afstand 1
2 hiervan geen lijnstukken in

dezelfde richting mogen staan. Hier staan dus lijnstukken met dezelfde richting als de willekeurig
gekozen lijn. Op afstand 1 van dit lijnstuk, staan dus parallelle lijnstukken.

In de lichtblauwe hokjes moeten lijnen parallel aan het rode lijnstuk staan, de blauwe lijnstukken.

Opmerking 3.24. Als we zo door gaan, construeren we uiteindelijk de hele lijn van de rechthoek:

Opmerking 3.25. Als we de lijn y = −x + b, waarbij b gelijk is aan de hoogte van de rechthoek,
kiezen als willekeurige lijn, dan geeft de constructie als gegeven in het bewijs van Lemma 3.23 een
equivalente definitie van de lijn van een rechthoek.

Gevolg 3.26. Als een rechthoek volledig wordt gevuld door zijn lijn, dan geldt dat als de lijn door
een roosterpunt komt dat niet op de rand ligt, hij zichzelf hier ook snijdt.

Opmerking 3.27. In het coördinatenstelsel kunnen we Lemma 3.23 als volgt herformuleren:
Als een rechthoek van grootte a, b volledig wordt gevuld door zijn lijn en je bekijkt een willekeurig
lijnstuk van deze lijn, zeg y = cx+ d met (c, d) ∈ La,b, dan geldt: y = cx+ d− 2 en y = cx+ d+ 2,
zijn ook lijnstukken van de lijn van de rechthoek, zolang (c, d− 2), (c, d+ 2) ∈ La,b.

Stelling 3.28. Laten a en b relatief priem zijn, dan geldt voor een rechthoek met grootte a, b met
daarin een punt (n,m) met n,m ∈ N, dat de volgende uitspraken equivalent zijn:

i. De lijn van de rechthoek komt door dit punt.

ii. De lijn van de rechthoek snijdt zichzelf in dit punt als het niet op de rand ligt, de lijn van de
rechthoek ketst hier af als het wel op de rand en niet in een hoek ligt en de lijn van de rechthoek
komt precies één keer door dit punt als het in een hoek ligt.
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iii. b ≡ n+m mod 2.

Bewijs.

i⇔ii Uit Gevolg 3.26 volgt dat i en ii equivalent zijn als het punt niet op de rand ligt en uit de
definitie van de lijn van een vierkant volgt dat i en ii equivalent zijn als het punt wel op de
rand ligt.

i⇒iii We bekijken een willekeurig lijnstuk van de lijn van de rechthoek, van lengte 1. We noemen
de uiteinden van dit lijnstuk (a, b) en (c, d), dan geldt: abs(a− c) = abs(b− d) = 1. Er geldt
dus: a − c + b − d ≡ 0 mod 2, dus a + b ≡ c + d mod 2. Met inductie volgt nu voor elke
twee willekeurige punten (x, y) en (u, v), met x, y, u, v ∈ N, die op de lijn liggen, dat geldt:
x+ y ≡ u+ v mod 2.
Kies nu het punt (n,m) met n,m ∈ N, dat op de lijn ligt willekeurig. Nu geldt: (0, b) en (n,m)
liggen op de lijn en 0, b, n,m ∈ N, dus 0 + b ≡ n+m mod 2.

iii⇒i Zij n,m ∈ N, zodat (n,m) in de rechthoek ligt en niet gelijk is aan (0, 0) of (a, b) willekeurig.
Stel dat b ≡ n+m mod 2. Dan is er dus een j ∈ Z zodat n+m = b+ 2j.
We weten dat de lijn y = −x+ b een lijnstuk van de lijn van de rechhoek is. Met Opmerking
3.27 volgt nu dat voor alle k ∈ Z geldt dat de lijn y = −x+ b+ 2k ook een lijnstuk van de lijn
van de rechthoek is, zolang de lengte van deze lijn niet gelijk is aan 0. De lijn y = −x+b+2j =
−x+n+m is dus ook een lijnstuk van de lijn van de rechthoek, als deze lijn niet gelijk is aan
0. Maar de lengte van deze lijn is niet 0 want het punt (n,m) ligt er op en dit punt ligt in de
rechthoek en niet in het punt (0, 0) of (a, b). De lijn van de rechthoek komt dus door het punt
(n,m).
Stel nu dat (n,m) wel gelijk is aan (0, 0) of (a, b) en dat n+m mod 2 = b. Met Stelling 3.22
geldt nu:

• Als (n,m) = (0, 0) dan geldt: b ≡ n+m ≡ 0 mod 2. Dus dan volgt dat b even is, dus de
lijn komt door de linker onderhoek, of wel het punt (0, 0).

• Als (n,m) ≡ (a, b) dan geldt: b ≡ n + m ≡ a + b mod 2 dus a is even, dus de lijn komt
door de rechter bovenhoek ofwel het punt (a, b).

Opmerking 3.29. Stel a en b zijn niet relatief priem en d = ggd(a, b) 6= 1, dan volgt uit Stelling
3.21 dat de lijn van de rechthoek met grootte a, b niet door alle hokjes komt. Echter, als we het
rooster in deze rechthoek aanpassen door steeds blokken van grootte d, d als één hokje te zien, komt
de lijn wel weer precies één keer door de de middelpunten van alle hokjes. Daarnaast volgt uit
Gevolg 3.16 dat het lijnstuk dat door het midden van een hokje loop ook het enige lijnstuk is dat in
het inwendige van dit hokje komt.

Voorbeeld 3.30. Neem a = 8 en b = 6, dus d = 2.

De rechthoek van grootte 8, 6 met zijn lijn. De rechthoek van grootte 8, 6 met zijn lijn,
waarbij we steeds blokken van 4 hokjes

hebben samengevoegd.

12



4 Het Koetsier-figuur

Nu kunnen we het Koetsier-figuur gaan definiëren en beginnen hierover een aantal dingen te bewijzen
ter voorbereiding op de Twee Kleuren Stelling en de stellingen over wanneer twee Koetsier-figuren
in elkaar bevat zijn.

We nemen vanaf nu aan dat a de breedte en b de hoogte van een Koetsier-figuur is, daarnaast nemen
we aan dat a en b relatief priem zijn, tenzij anders vermeld.

Definitie 4.1. Een lijntje is een stuk van de lijn van een rechthoek, van lengte 1.

Definitie 4.2. Voor alle a en b definiëren we het Koetsier-figuur van grootte a, b als de rechthoek
van grootte a, b, met de helft van zijn lijn, op de volgende manier getekend: teken het eerste lijntje
wel, het tweede niet, het derde wel enz. Notatie: We noteren het Koetsier-figuur van grootte a, b als
Ka,b.

Voorbeeld 4.3. K9,5 =

Propositie 4.4. Voor alle a en b geldt: Ka,b bevat d 12abe lijntjes.

Bewijs. Ka,b bevat precies de helft van het aantal lijntjes van de lijn van van de rechthoek met
grootte a,b. Deze lijn had lengte kgv(a, b) = ab (want a en b zijn relatief priem) en elk lijntje heeft
lengte 1.
Als ab even is bevat Ka,b dus precies 1

2ab lijntjes.
Als ab oneven is beginnen en eindigen we met het zetten van een lijntje, we moeten dus naar boven
afronden.

Stelling 4.5 (Stelling 3.22 voor het Koetsier-figuur).

• Als a oneven is en b even, dan eindigt de lijn in de linker onderhoek en in Ka,b staat er in het
hokje in de linker onderhoek geen lijntje.

• Als a even is en b oneven, dan eindigt de lijn in de rechter bovenhoek en in Ka,b staat er in
het hokje in de rechter bovenhoek geen lijntje.

• Als a en b oneven zijn dan eindigt de lijn in de rechter onderhoek en in Ka,b staat er in het
hokje in de rechter onderhoek wel een lijntje.

Bewijs. Uit Stelling 3.22 volgt dat de beweringen over waar de lijn eindigt juist zijn. We hoeven
dus alleen nog maar te bewijzen of er in het laatste hokje wel of niet een lijntje staat.
Het totaal aantal hokjes in de rechthoek is gelijk aan ab en omdat a en b relatief priem zijn komt de
lijn van de rechthoek ook door de middelpunten van al deze ab hokjes.
Als a of b even is en de ander oneven, dan is ab even, dus de lijn van de rechthoek heeft een even
lengte. Omdat we beginnen met het zetten van een lijntje, eindigen we dus met een leeg hokje.
Als a en b oneven zijn, dan is ab ook oneven, dus de lijn van de rechthoek heeft een oneven lengte.
Omdat we beginnen met het zetten van een lijntje, eindigen we dus ook met het zetten van een
lijntje.
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4.1 Symmetrieën van het Koetsier-figuur

We laten zien dat er een aantal symmetrieën in een Koetsier-figuur zitten. Daarnaast definiëren we
een groepsactie op alle rechthoeken en dus ook op de Koetsier-figuren, zodat we ook met gedraaide
en gespiegelde varianten van het Koetsier-figuur om kunnen gaan. Dit hebben we nodig als we deel-
figuren gaan zoeken, in een Koetsier-figuur komen namelijk vaak gedraaide en gespiegelde varianten
van kleinere Koetsier-figuren voor.

Stelling 4.6. Voor alle a en b is Ka,b puntsymmetrisch in het middelpunt van de rechthoek dan en
slechts dan als a en b beiden oneven zijn.

Bewijs. Uit Stelling 4.5 volgt dat als a en b beiden oneven zijn, de lijn van de rechthoek met grootte
a, b eindigt in de rechter onderhoek en dat in het hokje in de rechter onderhoek wel een lijntje staat.
Als we Ka,b nu niet beginnen te tekenen vanuit de linker bovenhoek, maar vanuit de rechter onder-
hoek, krijgen we dus exact hetzelfde figuur.
Als we Ka,b 180◦ graden draaien, krijgen we dus weer precies Ka,b. Dus Ka,b is punt-symmetrisch
om het middelpunt van de rechthoek.
Verder volgt met Stelling 4.5 dat als a of b even is, er geen lijntje staat in de rechter onder hoek. In
dit geval is Ka,b dus niet puntsymmetrisch.

Definitie 4.7. ZijX de verzameling van alle rechthoeken. We definiëren de groepsactie α : D4×X →
X op de volgende manier:

• α(r, x) = x, 90◦ graden met de klok mee gedraaid rond het punt (0, b), zo verschoven dat de
linker onder hoek van X weer in het punt (0, 0) komt te liggen.

• α(s, x) = x, gespiegeld in de lijn y = −x + b, zo verschoven dat de linker onder hoek van X
weer in het punt (0, 0) komt te liggen.

waarbij b de hoogte van de rechthoek is.
Omdat r en s D4 voordbrengen volgt nu hoe α werkt op alle andere elementen van D4.
α is een groepscatie van D4 op X dus we noteren α(g, x) nu als g(x).

Definitie 4.8. Voor alle g ∈ D4 en alle Koetsier-figuren Xa,b noemen we g(Xa,b) een getransformeerd
Koetsier-figuur (een Koetsier-figuur is dus dus ook een getransformeerd Koetsier-figuur).

Opmerking 4.9. α werkt in het bijzonder op alle getransformeerde Koetsier-figuren. Hierbij geldt
voor elk getransformeerd Koetsier-figuur g(Xa,b):

• e(g(Xa,b)) = g(Xa,b).

• r(g(Xa,b)) = g(Xa,b), 90◦ met de klok mee gedraaid.

• r2(g(Xa,b)) = g(Xa,b), 180◦ gedraaid.

• r3(g(Xa,b)) = g(Xa,b), 90◦ tegen de klok in gedraaid.

• s(g(Xa,b)) = g(Xa,b), gespiegeld in de lijn y = −x+ b.

• rs(g(Xa,b)) = g(Xa,b), gespiegeld in de lijn x = 1
2a.

• r2s(g(Xa,b)) = g(Xa,b), gespiegeld in de lijn y = x.

• r3s(g(Xa,b)) = g(Xa,b), gespiegeld in de lijn y = 1
2b.

Opmerking 4.10. Voor alle g ∈ {e, r2, rs, r3s} geldt dat g(Ka,b) grootte a, b heeft en voor alle
g ∈ {r, r3, s, r2s} geldt dat g(Ka,b) grootte b, a heeft.
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Stelling 4.11. Voor elk getransformeerd Koetsier-figuur g(Ka,b) geldt:

• a of b is even dan en slechts dan als D4g(Ka,b)
=< e >.

• a en b zijn oneven dan en slechts dan als D4g(Ka,b)
=< r2 >.

Waarbij D4g(Ka,b)
de stabilisator van g(Ka,b) is.

Bewijs.

• ⇒ Uit Stelling 4.5 volgt dat als a of b even is, er maar één lijntje in een hoek van g(Xa,b)
staat.
Uit Opmerking 4.9 volgt nu dat dit lijntje alleen in g(Xa,b) en in sg(Xa,b) op dezelfde
plek staat als in g(Xa,b).
Uit Opmerking 4.10 volgt nu dat sg(Xa,b) 6= g(Xa,b), omdat deze twee figuren niet even
groot zijn.
Nu volgt: D4g(Ka,b)

=< e >.

⇐ Stel D4g(Ka,b)
=< e >. Uit Stelling 4.6 volgt dat r2(Ka,b) = Ka,b als a en b oneven zijn,

dus a of b is even.

• ⇒ Stel a en b zijn oneven, dan volgt uit Stelling 4.6 dat r2(g(Ka,b)) = g(Ka,b), dus r2 ∈
D4g(Ka,b)

.

Uit Opmerking 4.10 volgt dat rs(g(Ka,b)) en r3s(g(Ka,b)) naast e(g(Ka,b)) en r2(g(Ka,b))
de enige transformaties zijn die dezelfde grootte hebben als g(Ka,b). Uit Opmerking 4.9
volgt echter dat het begin en eind van de lijntjes in rs(g(Ka,b)) en r3s(g(Ka,b)) niet op
dezelfde plek liggen als in g(Ka,b).
Hieruit volgt D4g(Ka,b)

=< r2 >.

⇐ Stel D4g(Ka,b)
=< r2 >, we weten al dat dit niet geldt als a of b even is, dus a en b zijn

oneven.

Stelling 4.12. Als je Ka,b spiegelt in de lijn y = −x+ b, krijg je s(Ka,b) = Kb,a.

Voorbeeld 4.13.

Als we K5,8 spiegelen in de groene lijn, krijgen we K8,5 en andersom.

Bewijs van Stelling 4.12. Merk op dat spiegelen in de lijn y = −x+ b gelijk is aan 90◦ tegen de klok
in draaien en dan spiegelen in de lijn y = 1

2b.
Als je Ka,b 90◦ tegen de klok in draait, krijg je een rechthoek van grootte b, a. Het begin van de lijn
zit nu alleen linksonder in plaats van links boven. Om Kb,a te krijgen moeten we dus nog spiegelen
in de lijn y = 1

2b.
Nu volgt uit de definitie van α dat s(Ka,b) = Kb,a

Stelling 4.14. Voor elk hoekpunt (n,m) van de rechthoek van grootte a, b geldt: De lijn van de
rechthoek van grootte a, b begint en eindigt niet in deze hoek dan en slechts dan als Ka,b symmetrisch
in de bissectrice van de hoek (n,m) is.
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Voorbeeld 4.15.

K11,8 met de lijnen waarin je kan spiegelen in blauw.

Opmerking 4.16. We kunnen natuurlijk alleen lijntjes uit de groene vierkanten spiegelen, lijntjes
van buiten dit vierkant zouden immers naar een punt buiten de rechthoek gespiegeld worden.

Bewijs van Stelling 4.14. Kies a en b willekeurig en kies hoekpunt (n,m) van de rechthoek van
grootte a, b willekeurig. Zij lijn l de bissectrice van hoekpunt (n,m). We bekijken nu het vierkant
A waarin lijntjes gespiegeld kunnen worden, zoals genoemd in Opmerking 4.16.

⇒ Stel de lijn van de rechthoek begint en eindigt niet in hoekpunt (n,m). Het punt (n,m) is
het hoekpunt van precies één hokje. De lijn van de rechthoek komt wel door dit hoekje, maar
komt niet in het punt (n,m). Hieruit volgt dat het lijnstuk van de lijn van de rechthoek dat
in dit hokje staat, haaks op l staat.
Met de constructie die is beschreven in het bewijs van Lemma 3.23 volgt nu dat de lijn van de
rechthoek er in deze hoek van de rechthoek als volgt uit ziet:

(n,m)

De lijn van de rechthoek in rood en l in blauw.

We bekijken nu een willekeurig lijnstuk k van de lijn van de rechthoek dat haaks op l staat.
Merk op dat k altijd een oneven lengte heeft binnen A en dat l en k elkaar altijd snijden in
het midden van een hokje.
In Ka,b zijn de lijntjes van k om en om wel en niet getekend.
Nu volgt dat de lijntjes van k die in Ka,b getekend zijn, symmetrisch zijn in l.

(n,m) (n,m)

In rood de enige twee opties voor hoe de lijn k er in Ka,b uit ziet. In beide gevallen zijn de
lijntjes symmetrisch in de blauwe lijn l.
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We bekijken nu een willekeurig lijnstuk h van de lijn van de rechthoek, dat parallel loopt aan
l. Trek h door aan de kant die het digtst bij de hoek (n,m) ligt. Zo verkrijg je het lijnstuk i
dat haaks op l staat. Trek deze lijn vervolgens weer door zodat je lijnstuk j krijgt, dat parallel
loopt aan de lijn l. Merk op dat de lijnen h en j elkaars spiegelbeeld zijn in lijn l.

(n,m)

h i

j

De lijnen h, i en j die samen symmetrisch zijn in l.

De lijn i staat haaks op l, dus in Ka,b zijn de lijntjes uit i symmetrisch in l. Hieruit volgt dat
h en j elkaars spiegelbeeld zijn in Ka,b.

(n,m) (n,m)

In rood de enige twee opties voor hoe de lijnen h en j er in Ka,b uit zien. In beide gevallen
zijn de lijntjes symmetrisch in de blauwe lijn l.

Omdat alle lijnen van de lijn van de rechthoek (en dus alle lijntjes van Ka,b) ofwel haaks op
ofwel parallel aan l lopen volgt nu dat alle lijntjes in A symmetrisch zijn in l.

⇐ Stel de lijntjes in A zijn symmetrisch in l. Stel nu dat de lijn van de rechthoek eindigt of begint
in het punt (n,m), dan volgt dat l een lijnstuk van de lijn van de rechthoek is. Bekijk nu een
willekeurig lijnstuk k van de lijn van de rechthoek dat haaks op l staat. Uit Gevolg 3.16 volgt
nu dat l en k elkaar snijden in een roosterpunt.
Precies twee lijntjes van de lijn k komen in dit roosterpunt uit. In Ka,b is precies één van deze
lijntjes getekend, waar uit volgt dat deze lijn in Ka,b niet symmetrisch is in de lijn l.

(n,m) (n,m)

In rood de twee opties voor hoe de lijntjes van k in Ka,b lopen. In de grijze vierkantjes staat
geen lijntje, dus dit zorgt er voor dat dit niet symmetrisch in de blauwe lijn l is.

De lijn van de rechthoek eindigt of begint dus niet in hoekpunt (n,m).
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4.2 Aaneengesloten lijntjes

In deze sectie bewijzen we dat de lijntjes in een Koetsier-figuur alleen aaneengesloten patronen
vormen als de hoogte en de breedte van de rechthoek relatief priem zijn.

Lemma 4.17. In elk Koetsier-figuur geldt voor elk roosterpunt dat niet op de rand ligt: in dit punt
komen precies twee lijntjes bij elkaar of er komen helemaal geen lijntjes door.

Bewijs. Uit Gevolg 3.26 volgt dat voor elk roosterpunt dat niet op de rand ligt geldt dat de lijn hier
niet door komt of dat de lijn zichzelf hier snijdt. Merk op dat Gevolg 3.26 hier geldt omdat a en b
relatief priem zijn.
Als de lijn niet door een roosterpunt komt, betekent dit dat hier in het bijbehorende Koetsier-figuur
ook geen lijnen liggen, dus zo’n hoekpunt bevat in in het Koetsier-figuur geen lijntjes.
We moeten nu dus nog bewijzen dat als de lijn zichzelf in een hoekpunt snijdt, er in het Koetsier-
figuur twee lijntjes door dit hoekpunt komen.
Noem de twee lijnstukken die elkaar snijden l en k. Voor deze lijnstukken geldt dat twee lijntjes
hiervan in het snijpunt komen.

l

k

De lijnen l en k snijden elkaar en voor beide lijnen geldt dat twee lijntjes hiervan in het snijpunt
komen.

Uit de definitie van het Koetsier-figuur volgt dat voor zowel l als k geldt dat precies één van deze
twee lijntjes getekend zijn in het Koetsier-figuur. Hieruit volgt dat er in het Koetsier-figuur in het
snijpunt van l en k precies twee lijntjes bij elkaar komen.

Dit stuk van het Koetsier-figuur moet er uit zien als een van deze vier plaatjes.

Lemma 4.18. Voor alle Koetsier-figuren geldt dat in elk roosterpunt dat op de rand ligt ofwel één
ofwel geen lijntje uitkomt.

Bewijs. Kies een willekeurig roosterpunt, (n,m), op de rand van de rechthoek.
Als de lijn van de rechthoek niet door dit punt komt, staan hier in het bijbehorende Koetsier-figuur
ook geen lijntjes, dus dit gaat goed.
Als de lijn van de rechthoek wel door dit punt komt en het punt ligt in een hoek van de rechthoek,
dan komt er ofwel één ofwel geen lijntje in uit (afhankelijk van om welk hoekpunt het gaat, zie
Stelling 4.5).
Als de lijn van de rechthoek wel door dit punt komt en het punt ligt niet in een hoek van de rechthoek,
dan komen er twee lijntjes in dit punt uit.

(n,m)

Twee lijntjes van de lijn van de rechthoek komen in het punt (n,m) uit.

Uit de definitie van het Koetsier-figuur volgt dat precies één van deze twee lijntjes getekend zijn in
het Koetsier-figuur. Hieruit volgt dat er in het Koetsier-figuur in het punt (n,m) precies één lijntje
uitkomt.
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Gevolg 4.19. Uit het bewijs van Lemma’s 4.17 en 4.18 volgt dat voor een rechthoek met grootte
a, b geldt:

• De lijn van deze rechthoek komt door een roosterpunt dat niet op de rand ligt dan en slechts
dan als er in Ka,b twee lijntjes bij elkaar komen in dit punt.

• De lijn van deze rechthoek komt door een roosterpunt dat op de rand en niet in een hoek ligt
dan en slechts dan als er in Ka,b precies één lijntje in dit punt uitkomt.

• De lijn komt niet door een roosterpunt dan en slechts dan als er in Ka,b in dit punt geen lijntjes
uit komen.

Gevolg 4.20. Met Stelling 3.28 en 4.5 volgt nu dat voor een rechthoek met grootte a, b, geldt:

• Het punt (n,m) ligt niet op de rand en b ≡ n + m mod 2 dan en slechts dan als er in Ka,b

precies twee lijntjes in dit punt uitkomen.

• Het punt (n,m) ligt op de rand zonder het punt (a, b) en (0, 0) en b ≡ n + m mod 2 dan en
slechts dan als er in Ka,b precies één lijntje in dit punt uitkomt.

• Het punt (n,m) is gelijk aan (a, b) of (0, 0) of b 6≡ n + m mod 2 dan en slechts dan als er in
Ka,b geen lijntjes in dit punt uitkomen.

Stelling 4.21. Voor alle Koetsier-figuren geldt dat deze alleen maar aaneengesloten lijntjes bevaten.
Voor zo’n reeks van lijntjes geldt dat deze ofwel gesloten is, ofwel begint en eindigt aan de rand van
de rechthoek

Voorbeeld 4.22.

K13,9 met alle reeksen van lijntjes die gesloten zijn in het rood en alle reeksen van lijntjes die
beginnen en eindigen in de rand in het blauw.

Bewijs van Stelling 4.21. Uit Lemma 4.17 volgt dat er in een roosterpunt dat niet aan de rand ligt,
ofwel twee ofwel geen lijntjes bij elkaar komen. Als er twee lijntjes bij elkaar komen, creëert dit een
doorlopende lijn. Hieruit volgt dat het Koetsier-figuur alleen maar aaneengesloten lijntjes bevat.
Deze reeksen van aaneengesloten lijntjes kunnen alleen maar eindigen in de rand. Ze zijn dus ofwel
gesloten, of ze beginnen en eindigen in de rand.

Opmerking 4.23. Uit Stelling 4.21 volgt dat al deze aaneengesloten reeksen van lijntjes de recht-
hoek opdelen in afgesloten gebieden.

Voorbeeld 4.24.
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K12,5 met ingekleurde gebieden.

Stelling 4.25. Als a en b niet relatief priem zijn en je voert het algoritme voor het maken van een
Koetsier-figuur, zoals gegeven in Definitie 4.2, uit in de rechthoek van grootte a, b, dan is de langste
aaneengesloten reeks van lijntjes die je hiermee verkrijgt niet langer dan twee.

Bewijs. Stel a en b zijn niet relatief priem en d = ggd(a, b). Opmerking 3.29 zegt ons nu dat als we
de rechthoek van grootte a, b opdelen in blokken van grootte d, d, de lijn van de rechthoek precies
één keer door het inwendige elk van deze blokken loopt, daarnaast geldt dat het lijnstuk dat door
zo’n blok komt ook het middelpunt van dit blok komt.
Voor alle lijntjes die de rand van zo’n blok niet raken geldt dus dat ze met geen enkel ander lijntje
verbonden kunnen zijn.
We bekijken nu een lijtje dat de rand van zo’n blok wel raakt, ofwel in de hoek van blok ligt.

De rode lijntjes grenzen niet aan de rand van een blok, dus deze zijn nergens mee verbonden. Het
blauwe lijntje is aan zijn bovenkant ook nergens mee verbonden, aan zijn onderkant is het echter
verbonden met een lijntje dat in één van de twee groene vierkantjes staat. Dit lijntje is aan zijn

andere kant echter ook nergens mee verbonden

Nu volgt dat de langste van aaneengesloten lijntjes 2 lang is.

Opmerking 4.26. We zien nu dat de lijntjes in een Koetsier-figuur (dat alleen is gedefinieerd
voor relatief prieme hoogte en breedte) aaneengesloten reeksen vormen die het figuur opdelen in
afgesloten gebieden. Als we ook niet relatief prieme hoogte een breedte zouden toestaan, krijg je
hiermee alleen maar figuren met lijntjes die hoogstens aan één ander lijntje grenzen, en daardoor
geen mooie patronen vormen.

4.3 Het complement van een Koetsier-figuur

Als we op zoek gaan naar deelfiguren, blijkt dat we vaak een figuur tegen komen dat in de hoek
begint met een hokje overslaan en dan een lijntje zetten enz. We noemen zo’n figuur het complement
van een Koetsier-figuur en laten zien dat hiervoor ongeveer dezelfde stellingen gelden als voor een
normaal Koetsier-figuur.

Definitie 4.27. Het complement van een Koetsier-figuur met grootte a, b is de rechthoek van grootte
a, b met daarin alle lijnstukken van de lijn van de rechthoek van grootte a, b, die niet in het Koetsier-
figuur met grootte a, b voorkomen.
We kunnen het complement van het Koetsier-figuur met grootte a, b dus tekenen door de helft van
de lijn van de rechthoek van grootte a, b te tekenen, op de volgende manier: teken het eerste lijntje
niet, het tweede lijntje wel, het derde niet enz.
Notatie: we noteren het complement van Ka,b als Ka,b.

Voorbeeld 4.28.
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Links: K7,5, rechts: K7,5

Stelling 4.29. Voor alle a en b geldt: Ka,b is gelijk aan:

• r3s(Ka,b), oftewel Ka,b gespiegeld in de lijn y = 1
2b, als a oneven is en b even.

• rs(Ka,b), oftewel Ka,b gespiegeld in de lijn x = 1
2a als a even is en b oneven.

Voorbeeld 4.30.

Links K12,7. Midden links: K7,12. Midden rechts: K12,7, oftewel rs(K12,7). Rechts: K7,12, oftewel
r3s(K7,12).

Bewijs van Stelling 4.29.

• r3s(Ka,b) heeft grootte a, b en zijn beginpunt ligt linksonder.
Stelling 4.5 zegt dat als a oneven is en b even, dan eindigt de lijn in de linker onderhoek en in
Ka,b staat er in het hokje in de linker onderhoek geen lijntje. In Ka,b staat er in het hokje in
de linker onderhoek dus wel een lijntje.
Ka,b is dus lijk aan Ka,b, waarbij je de lijn begint in de linker onderhoek in plaats van de linker
bovenhoek, wat weer gelijk is aan r3s(Kb,a).

• Het bewijs van het geval dat a even is en b oneven, is analoog aan het bewijs van dat a oneven
is en b even.

Opmerking 4.31. Als a en b beiden oneven zijn, wordt zowel het eerste als het laatste lijntje van
de lijn van de rechthoek van grootte a, b getekend in Ka,b. In Ka,b staat er dus nergens een lijntje in
een hoek. In dit geval geldt dus voor alle c en d en voor alle g ∈ D4 dat Ka,b ongelijk is aan g(Kc,d)
(zie Voorbeeld 4.28).

Opmerking 4.32. Het is duidelijk dat het niet uitmaakt of je Ka,b eerst draait en spiegelt en dan
het complement neemt, of dat je eerst het complement neemt en daarna draait en spiegelt. In het
algemeen geldt dus voor alle a en b en voor alle g ∈ D4: g(Ka,b) = g(Ka,b).

Lemma 4.33. Ka,b bevat b 12abc lijntjes.

Bewijs. Uit de definitie van Ka,b volgt dat het aantal lijntjes in Ka,b gelijk is aan ab minus het aantal
lijntjes in Ka,b, oftewel het aantal lijntjes in Ka,b = ab− d 12abe = b 12abc.

Gevolg 4.34 (Stelling 3.22 voor Ka,b). Uit Stelling 4.5 en de definitie van Ka,b volgt:

• Als a oneven is en b even, dan eindigt de lijn in de linker onderhoek en in Ka,b staat er in het
hokje in de linker onderhoek wel een lijntje.

• Als a even is en b oneven, dan eindigt de lijn in de rechter bovenhoek en in Ka,b staat er in
het hokje in de rechter bovenhoek wel een lijntje.
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• Als a en b oneven zijn dan eindigt de lijn in de rechter onderhoek en in Ka,b staat er in het
hokje in de rechter onderhoek geen lijntje.

Opmerking 4.35. Stellingen 4.6, 4.11, 4.12, 4.21, Lemma’s 4.17 en 4.18 en Gevolg 4.19 gelden ook
voor Ka,b.

Gevolg 4.36 (Gevolg 4.20 voor Ka,b). Met Stelling 3.28 en 4.34 volgt nu dat voor een rechthoek
met grootte a, b geldt:

• Het punt (n,m) ligt op de rand zonder de punten (0, b) en (a, 0) en b ≡ n+m mod 2 dan en
slechts dan als er in Ka,b één lijntje in dit punt komt.

• Het punt (n,m) ligt niet op de rand en b ≡ n + m mod 2 dan en slechts dan als er in Ka,b

twee lijntjes in dit punt komen.

• Het punt (n,m) is gelijk aan (0, b) of (a, 0) of b 6≡ n + m mod 2 dan en slechts dan als er in
Ka,b geen lijntjes in dit punt komen.
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5 Het Koetsier-figuur inkleuren

In dit hoofdstuk bewijzen we dat elk Koetsier-figuur twee-kleurbaar is. In het bewijs maken we
gebruik van grafentheorie.

Definitie 5.1. Een graaf G = (V ;E) heet een bos als G geen circuits heeft.

Definitie 5.2. Een boom is een samenhangend bos.

Definitie 5.3. Een kleuring van een graaf G = (V ;E) is een functie f : V → K met de eigenschap
dat als {v, u} ∈ E dan f(u) 6= f(v). Hierbij wordt niet geëist dat alle kleuren uit K ook echt
gebruikt worden.

Definitie 5.4. Het kleurgetal van een graaf G is het minimale aantal kleuren dat nodig is om de
punten van G te kleuren.

Lemma 5.5. Het kleurgetal van een boom met meer dan 1 punt is 2.

Bewijs. Kies een willekeurige boom G = (V ;E) met meer dan één punt. G is een boom, dus hij
bevat geen circuits. Stelling 4.7 uit bron [1] zegt dat elke graaf die geen oneven circuits bevat een
bipartite graaf is, dus G is een bipartite graaf. We kunnen de punten in van G dus in twee groepen
indelen, zodat er binnen elk van deze groepen geen punten liggen die verbonden zijn.
We kunnen alle punten in de ene groep dus kleuren met kleur 1 en de punten in de andere groep
met kleur 2 en dit levert een valide kleuring van G.
Verder geldt dat G samenhangend is en dat er minstens twee punten zijn, het minimale aantal
kleuren dat nodig is, is dus 2, dus het kleurgetal van G is 2.

Stelling 5.6 (Tweekleurenstelling). Voor alle a en b geldt dat de gebieden in het Koetsier-figuur van
grootte a, b twee-kleurbaar zijn (oftewel, we kunnen de gebieden in het Koetsier-figuur van grootte
a, b met twee kleuren inkleuren, zodat er geen twee aaneen grenzende gebieden zijn die dezelfde kleur
hebben).

Voorbeeld 5.7.

K16,11, met twee kleuren ingekleurd.

Bewijs van Stelling 5.6. We maken in dit bewijs gebruik van grafentheorie. Voor een gegeven
Koetsier-figuur maken we een bijbehorende graaf op de volgende manier. We stellen elk gebied
voor door een punt en als twee gebieden aan elkaar grenzen, zetten we een lijn tussen de bijbeho-
rende punten. Het kleuren van de gebieden van het Koetsier-figuur komt nu overeen met het kleuren
van de punten van deze graaf.
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K7,6 met bijbehorende graaf in het rood.

Nu bewijzen we dat deze graaf voor elk Koetsier-figuur een boom is en dan volgt met Lemma 5.5
dat deze graaf met twee kleuren te kleuren is.
Kies een willekeurig Koetsier-figuur Ka,b en noem de bijbehorende graaf G.
Merk op dat in elk Koetsier-figuur altijd minstens één lijn staat, dus de rechthoek wordt in minstens
twee gebieden verdeeld, dus G heeft minstens twee punten.
Stelling 6.2.4 uit bron [2] zegt dat G een boom is dan en slechts dan als hij samenhangend is en het
aantal lijnen gelijk is aan het aantal punten −1.
We laten eerst zien dat G samenhangend is. Kies twee willekeurige punten v en w van G. Als we nu
laten zien dat er een pad loopt tussen deze twee punten, dan volgt dat G samenhangend is. v en w
horen bij twee gebieden A en B in Ka,b. Kies nu een willekeurig punt x in A en een willekeurig punt
y in B. Trek nu een rechte lijn door Xa,b van x naar y. Het Koetsier-figuur is een rechthoek, dus
deze lijn zal geheel door deze rechthoek heen lopen en er nergens buiten vallen. Zij A,C1, ..., Cm, B
de rij van gebieden zijn waar deze lijn door komt en zij v, x1, ..., xm, w de rij bijbehorende punten in
G zijn, dan geldt dus dat er een pad v, x1, ..., xm, w van v naar w loopt. G is dus samenhangend.
Nu laten we zien dat het aantal lijnen in G gelijk is aan het aantal punten −1. Het aantal punten
van G is gelijk aan het aantal gebieden in Ka,b. Noem dit aantal n Daarnaast geldt: Ka,b bevat
volgens Stelling 4.21 alleen maar aaneengesloten reeksen van lijntjes die rond lopen of beginnen en
eindigen van de rand. Volgens Gevolg 4.20 geldt dat er nooit meer dan twee lijntjes in een punt bij
elkaar kunnen komen, dus deze reeksen van lijntjes kunnen ook nergens opsplitsen. Hieruit volgt
dat een reeks van lijntjes altijd precies twee gebieden in tweeën deelt, dus het aantal lijnen in G is
gelijk aan het aantal reeksen van lijnen in Xa,b. Noem dit aantal m.
We moeten nu dus laten zien dat n = m − 1. Er geldt: stel n = 1, dus er loopt één aangesloten
reeks van lijntjes door Xa,b, deze begint en eindigt in de rand, of hij loopt rond. Xa,b bevat dus 2
gebieden, dus n = m− 1.
Als we nu een reeks van lijntjes die ofwel rond loopt ofwel begint en eindigt in de rand toevoegen,
dan voegen we ook precies één gebied toe. Er blijft dan dus gelden dat n = m − 1. Met inductie
naar n volgt nu dat dit voor alle n ∈ N geldt.
G is dus een boom, dus Xa,b is twee kleurbaar.
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6 Deelfiguren

In dit hoofdstuk laten we zien wanneer twee Koetsier-figuren in elkaar bevat zijn. We geven eerst
een aantal definities en stellingen over wanneer een Koetsier-figuur in een ander Koetsier-figuur is
bevat.

Definitie 6.1. Laten g(Ka,b) en h(Kc,d) twee getransformeerde Koetsier-figuren zijn. Nu is h(Kc,d)
bevat in g(Ka,b) als het figuur h(Kc,d) ergens voorkomt in het figuur g(Ka,b). We zeggen ook wel
dat h(Kc,d) een deelfiguur van g(Ka,b) is. Notatie: h(Kc,d) ⊆ g(Ka,b).

Voorbeeld 6.2.

K6,5 ⊆ K11,5

Opmerking 6.3. Als we op zoek gaan naar figuren Kc,d die in een gekozen Ka,b bevat zijn, moeten
we de zijkanten van Kc,d aangeven. Omdat Kc,d (in een niet triviaal geval) altijd kleiner dan Ka,b

zal zijn, moeten sommige van deze zijkanten van Kc,d recht door Ka,b heen lopen. Je kunt alleen
niet zomaar op elke willekeurige plek een lijn door Ka,b heen trekken. Voor de zijkant van Kc,d moet
namelijk gelden dat de lijntjes in Ka,b hier op een juiste manier op afketsen. Er zijn twee gevallen
waarin dit niet geod gaat:

In beide gevallen ketst de lijn niet goed af op de zijkant (Neem aan dat Kc,d zich hier aan de
rechterkant van de lijn bevind).

• In het linker geval komen er twee lijnen bij elkaar in een punt op de rand, wat in tegenspraak
is met Lemma 4.18.

• In het rechter geval kunnen er in de drie zwarte puntjes geen lijntjes meer komen te staan
(Lemma 3.13), dus er zijn drie opeenvolgende punten op de rand, die alle drie niet in een hoek
liggen, waar geen lijntje in staat. Dit is in tegenspraak met Gevolg 4.20.

Stelling 6.4. Stel we tekenen een horizontale of verticale lijn door een Koetsier-figuur Ka,b heen,
dan heeft deze lijn twee kanten. Noem deze twee kanten A en B. Nu geldt: de lijntjes ketsen op een
juiste manier af op kant A dan en slechts dan als de lijntjes op een juiste manier af ketsen op kant
B.

Bewijs. We bewijzen: de lijntjes ketsen verkeerd af op kant A dan en slechts dan als de lijntjes
verkeerd afketsen op kant B, en dan volgt: de lijntjes ketsen op een juiste manier af op kant A dan
en slechts dan als de lijntjes op een juiste manier afketsen op kant B.
Stel de lijntjes ketsen verkeerd af op kant A (het geval dat de lijntjes verkeerd afketsen op kant B
gaat analoog), dan zijn er twee opties, zoals gegeven in opmerking 6.3:

A B A B
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De twee opties voor verkeerde lijntjes aan kant A, met daarbij de lijntjes zoals ze verder lopen aan
kant B.

Je ziet dat de lijntjes aan kant B in beide gevallen ook verkeerd afketsen.
Dus de lijntjes ketsen op een juiste manier af op kant A dan en slechts dan als de lijntjes op een
juiste manier af ketsen op kant B.

6.1 Vierkanten afsplitsen

We laten zien dat als we een vierkant van een Koetsier-figuur afsplitsen, we een valide getransfor-
meerd Koetsier-figuur overhouden. Dit gebuiken we vervolgens om deelfiguren te vinden.

Stelling 6.5. Als we Ka,b door het toevoegen van één lijn opdelen in twee stukken en een van deze
twee stukken is een vierkant, dan ketsen de lijntjes op een goede manier af op deze lijn.

Bewijs. Kies a en b willekeurig. Neem zonder beperking der algemeenheid aan dat a > b.
Bekijk nu Ka,b. De lijnen x = a− b en x = b zijn de enige twee lijnen die de rechthoek van grootte
a, b in twee stukken splitsen zodat een van beide stukken een vierkant is. We beschouwen eerste de
lijn x = a− b.
De rechthoek van grootte a, b noemen we A. De lijn x = a − b splitst deze rechthoek op in een
rechthoek van grootte a− b, b, deze noemen we B en een vierkant van grootte b, b, deze noemen we
C.

a

a− b b

b B C

Verdeling van de rechthoek met grootte a, b in een rechthoek van grootte a− b, b en een rechthoek
van grootte b, b.

We laten nu zien dat de lijntjes op een juiste manier afketsen op de linkerkant van de lijn x = a− b,
uit Stelling 6.4 volgt dan dat ze ook juist afketsen op de rechterkant.
Stel we tekenen de lijn in rechthoek A, dan komen we op een gegeven moment vanaf de linkerkant
tegen de lijn x = a− b aan. We onderscheiden twee gevallen:

• Als de lijn in een punt (a−b, y) dat niet op de rand ligt, tegen de lijn x = a−b komt, gaat deze
er recht doorheen en komt daarna tegen de onder of bovenkant van vierkant C aan. Omdat
C een vierkant is, vormen dit lijnstuk en de drie volgende lijnstukken een rechthoek in dit
vierkant.

a

a− b b

b

De rode lijn is het begin van de lijn van de rechthoek. In het vierkant van grootte b, b vormt
deze lijn een rechthoek.
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De lijn van rechthoek A komt rechthoek B dus weer binnen in het punt (a− b, y).
Merk op dat dit elke keer dat de lijn vierkant C binnen komt in een punt dat niet op de rand
ligt, precies zo gebeurd.
Nu bekijken we het maken van het Koetsier-figuur Ka,b in plaats van de lijn in rechthoek A.
Als we het Koetsier-figuur Ka,b maken en hierbij in een punt (a− b, y) dat niet op de rand ligt
komen, dan komen we hierna door een even aantal hokjes in vierkant C, want de omtrek van
een rechthoek is even. Hieruit volgt dat als we in het laatste hokje in rechthoek B een lijntje
hebben gezet, we in het eerst volgende hokje in B een hokje overslaan en andersom. Hieruit
volgt dat de lijntjes op een juiste manier afketsen op de linkerkant van de lijn x = a− b.

a

a− b b

b

De rode lijntjes vormen het begin van Ka,b. Doordat C een vierkant is, ketsen de rode lijntjes
op een juiste manier af op de lijn x = a− b.

• We komen in de rand tegen de lijn x = a− b aan, dus in het punt (a− b, 0) of (a− b, b). Dan
ketst de lijn af op de rand en steekt vierkant C recht over. Omdat dit een vierkant is, komen we
nu uit in een hoek, waar de lijn eindigt. Dus hierna zal de lijn van rechthoek A niet nogmaals
tegen de lijn x = a− b aan komen en dus geen invloed meer hebben op hoe de lijntjes verder
afketsen op deze lijn.

Nu beschouwen we het toevoegen van de lijn y = b. In geval zit het vierkant aan de linkerkant
van Ka,b. De eerste lijntjes die we zetten zullen dus van de linker bovenhoek van Ka,b recht naar
de rechter onderhoek van dit vierkant lopen. Hierna komen we uit in de rechthoek die nu aan de
rechertkant ligt en met precies het zelfde argument als voor het geval y = a − b volgt nu dat alle
verdere lijnen juist afketsen op de lijn y = b.

Stelling 6.6. Kiets a en b willekeurig. Noem de rechthoek van grootte a, b nu A.

i. Stel a > b. Voeg de lijn x = a− b toe aan Ka,b. Deze lijn verdeelt rechthoek A in een rechthoek
van grootte a− b, b, noem deze B, en een vierkant van grootte b, b, noem deze C. Rechthoek B
is nu gelijk aan Ka−b,b.

ii. Stel a < b. Voeg de lijn y = a toe aan Ka,b. Deze lijn verdeelt rechthoek A in een rechthoek van
grootte a, b− a, noem deze B, en een vierkant van grootte a, a, noem deze C. Rechthoek B is
nu gelijk aan Ka,b−a.

Opmerking 6.7. Het geval a = b komt alleen voor voor a = b = 1 en in dit Koetsier-figuur is
uiteraard niets bevat, behalve het Koetsier-figuur zelf.

Voorbeeld 6.8.

Links: K10,7 met daarin K3,7 in blauw. Rechts: K5,9 met daarin K5,4 in blauw.
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Bewijs van Stelling 6.6.

i. Rechthoek C is een vierkant, dus uit Stelling 6.5 volgt dat de lijntjes van Ka,b op de goede manier
afketsen op de lijn x = a− b, de lijntjes ketsen dus juist af op alle randen van B.
De linker bovenhoek A is ook de linker bovenhoek van B, in de linker bovenhoek van B staat
dus een lijntje.
Nu volgt dat B precies gelijk moet zijn aan Ka−b,b.

ii. Rechthoek C is een vierkant, dus uit Stelling 6.5 volgt dat de lijntjes van Ka,b op de goede manier
afketsen op de lijn y = a, de lijntjes ketsen dus juist af op alle randen van B.
De linker bovenhoek A is ook de linker bovenhoek van B, in de linker bovenhoek van B staat
dus een lijntje.
Nu volgt dat B precies gelijk moet zijn aan Ka,b−a.

Gevolg 6.9. Voor alle a en b geldt: Ka,b ⊆ Ka+b,b en Ka,b ⊆ Ka,a+b.

Opmerking 6.10. Ka+b,b is gelijk aan Ka,b met een vierkant aan de rechter zijkant toegevoegd en
Ka,a+b is gelijk aan Ka,b met aan de onderkant een vierkant toegevoegd.

Stelling 6.11. Stel a > b. Noem de rechthoek van grootte a, b A. Voeg de lijn x = b toe aan Ka,b.
Deze lijn verdeelt rechthoek A in een vierkant van grootte b, b, noem deze B, en een rechthoek van
grootte a− b, b, noem deze C.

a

b a− b

b B C

Verdeling van de rechthoek met grootte a, b in een rechthoek van grootte b, b en een rechthoek van
grootte a− b, b.

Nu is rechthoek C gelijk aan:

• r3s(Ka−b,b), oftewel Ka−b,b gespiegeld in de lijn y = 1
2b als a oneven is en b even.

• rs(Ka−b,b), oftewel Ka−b,b, gespiegeld in de lijn x = 1
2a, als a even is en b oneven. Merk hierbij

op dat b en a− b beiden oneven zijn, dus rs(Ka−b,b) = r3s(Ka−b,b)

• r2(Ka−b,b), oftewel Ka−b,b 180◦ gedraaid, als a en b beiden oneven zijn.

Bewijs. Kies a en b met a > b willekeurig. B is een vierkant, dus uit Stelling 6.5 volgt dat de lijntjes
van Ka,b op de juiste manier afketsen op de lijn x = b. De lijntjes ketsen dus op een juiste manier
af op alle randen van rechthoek C.

• Stel a is oneven en b even. Vierkant B heeft grootte b, b en b is even. Omdat er links bovenin
B een lijntje staat, staat er rechts onderin B dus geen lijntje. Links onderin C staat dus wel
een lijntje. C is dus gijk aan r3s(Ka−b,b).

• Stel a is even en b oneven. Definieer D= r(C) (D heeft dus grootte b, a − b). We bewijzen
nu dat rechthoek D gelijk is aan Kb,a−b. Dan volgt: C = r−1(Kb,a−b) = r−1s(Ka−b,b) =
r3s(Ka−b,b) = rs(Ka−b,b) want b en a− b zijn beiden oneven.
We bekijken de lijn van rechthoek A. Deze komt rechthoek C links onderin binnen. Rechthoek
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C bevat dus ook zijn lijn, maar deze begint links onderaan. Rechthoek D bevat zijn lijn dus
op de normale manier (de lijn begin links bovenaan).
Omdat a even is en b oneven, is a − b dus oneven. De hoogte en breedte van D zijn dus
beiden oneven. Met Stelling 3.22 volgt nu dat de lijn van rechthoek D eindigt in zijn rechter
onderhoek.
Nu bekijken we Ka,b:
Vierkant B heeft grootte b, b en b is oneven. Omdat er links bovenin B een lijntje staat, staat
er rechts onderin B dus ook een lijntje. Links onderin C staat dus geen lijntje.
Dit betekent dat er links bovenin D ook geen lijntje staat. Uit Gevolg 4.34 volgt dat we ook
eindigen met een lijntje overslaan. Er staat dus in geen enkele hoek van D een lijntje, dus D
is gelijk aan Kb,a−b.

• Stel a en b zijn oneven. Uit Stelling 4.5 volgt dat er rechts onderaan rechthoek A een lijntje
staat. Rechts onderaan rechthoek C staat dus ook een lijntje. Hieruit volgt dat rechthoek C
gelijk is aan r2(Ka−b,b).

Gevolg 6.12. Voor alle a en b geldt:

• Als a oneven is en b even, dan r3s(Ka,b) ⊆ Ka+b,b, dus Ka,b ⊆ (r3s)−1(Ka+b,b) = r3s(Ka+b,b).

• Als a en b oneven zijn, dan r3s(Ka,b) ⊆ Ka+b,b, dus Ka,b ⊆ (r3s)−1(Ka+b,b) = r3s(Ka+b,b) =
r3srs(Ka+b,b) = r2(Ka+b,b). Merk op: omdat a en b beiden oneven zijn geldt ook: rs(Ka,b) ⊆
Ka+b,b, dus Ka,b ⊆ (rs)−1(Ka+b,b) = rs(Ka+b,b) = rsrs(Ka+b,b) = Ka+b,b, maar dit volgde al
uit Stelling 6.9.

• Als a even is en b oneven, dan r2(Ka−b,b) ⊆ Ka+b,b, dus Ka,b ⊆ (r2)−1(Ka+b,b) = r2(Ka+b,b).

Opmerking 6.13. Gevolg 6.12 komt overeen met het toevoegen van een vierkant aan de linkerkant
van Ka,b.

Gevolg 6.14. Uit stelling 6.11 en 4.12 volgt: Stel a < b. Noem de rechthoek van grootte a, b nu A.
Voeg de lijn y = b− a toe aan Ka,b. Deze lijn verdeelt rechthoek A in een vierkant van grootte a, a,
noem deze B, en een rechthoek van grootte a− b, b, noem deze C.

a

b− a

a

b

B

C

Verdeling van de rechthoek met grootte a, b in een rechthoek van grootte a, a en een rechthoek van
a, b− a.

Nu is rechthoek C gelijk aan:

• rs(Ka,b−a), oftewel Ka,b−a, gespiegeld in de lijn x = 1
2a, als a oneven is en b even. Merk op

dat a en b− a beiden oneven zijn, dus rs(Ka,b−a) = r3s(Ka,b−a).

• rs(Ka,b−a), oftewel Ka,b−a gespiegeld in de lijn x = 1
2a, als a even is en b oneven.

• r2(Ka,b−a), oftewel Ka,b−a 180◦ gedraaid, als a en b beiden oneven zijn.
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Gevolg 6.15. Voor alle a en b geldt:

• Als a en b beiden oneven zijn, dan rs(Ka,b) ⊆ Ka,a+b, dusKa,b ⊆ (rs)−1(Ka,a+b) = rs(Ka,a+b) =
rsr3s(Ka,a+b) = r2(Ka,a+b). Merk op: omdat a en b beiden oneven zijn geldt ook: r3s(Ka,b) ⊆
Ka,a+b dus Ka,b ⊆ (r3s)−1(Ka,a+b) = r3s(Ka+b,b) = r3sr3s(Ka+b,b) = Ka+b,b, maar dit volgt
al uit Stelling 6.9.

• Als a even is en b oneven, dan rs(Ka,b) ⊆ Ka,a+b, dus Ka,b ⊆ (rs)−1(Ka,a+b) = rs(Ka,a+b).

• Als a oneven is en b even, dan r2(Ka,b) ⊆ Ka,a+b, dus Ka,b ⊆ (r2)−1(Ka,a+b) = r2(Ka,a+b).

Opmerking 6.16. Gevolg 6.15 komt overeen met het toevoegen van een vierkant aan de bovenkant
van Ka,b.

Opmerking 6.17. Uit Stelling 6.6, 6.11 en Gevolg 6.14 volgt dat er voor alle a en b met a 6= b, geldt
dat er in Ka,b twee (complementen van) getransformeerde Koetsier-figuren bevat zijn. Als a > b,
verkrijg je deze door ofwel van links ofwel van rechts een vierkant af te splitsen en als a < b, verkrijg
je deze door ofwel van onder ofwel van boven een vierkant af te splitsen.

Voorbeeld 6.18.

Links: K17,11 met daarin K6,11 en r2(K6,11). Rechts: K11,16 met daarin K11,5 en rs(K5,11).

6.2 Nog meer deelfiguren

Als 2b > a, dan overlappen de twee vierkanten die je van Xa,b af kan splitsen. In deze sectie laten we
zien dat deze overlap gelijk is aan een getransformeerd Koetsier-figuur. Als a > 2b, dan over lappen
de twee vierkanten niet, waardoor de twee gevonden Koetsier-figuren (zoals genoemd in Opmerking
6.17) juist wel overlappen. We laten zien dat deze overlap ook gelijk is aan een getransformeerd
Koetsier-figuur.
Vervolgens laten we met behulp van de symmetrie gevonden in Stelling 4.14 zien dat een groot deel
van de deelfiguren die we hebben gevonden vaker als deelfiguur voorkomen. Aan het einde van deze
sectie geven we een schema waarin alle tot nu toe gevonden deelfiguren zijn weergegeven.

Stelling 6.19. Stel a > b. Noem de rechthoek van grootte a, b nu A. Verdeel rechthoek A nu in drie
stukken door de lijnen x = b en x = a − b toe te voegen (merk op dat in alle zinnige gevallen deze
twee lijnen verschillend zijn: stel b = a− b dan a = 2b, dus a = 2 en b = 1, maar in dit geval kunnen
we rechthoek A niet in drie stukken verdelen). Noem deze drie stukken van links naar rechts nu B,
C en D. Als nu geldt:

• 2b > a en
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– b is oneven, dan is rechthoek C gelijk aan r2(K2b−a,b), oftewel K2b−a,b 180◦ gedraaid.
Merk op dat als a en b oneven zijn, dan is 2b−a ook oneven, dus dan geldt r2(K2b−a,b) =
K2b−a,b.

– b is even, dan is rechthoek C gelijk aan rs(K2b−a,b), oftewel K2b−a,b gespiegeld in de lijn
x = 1

2a.

• 2b < a,

– a is oneven en b even, dan is rechthoek C gelijk aan r3s(Ka−2b,b), oftewel Ka−2b,b gespie-
geld in de lijn y 1

2b.

– a is even en b oneven, dan is rechthoek C gelijk aan r2(Ka−2b,b), oftewel Ka−2b,b 180◦

gedraaid.

– en a en b zijn oneven, dan is rechthoek C gelijk aan r3s(Ka−2b,b), oftewel Ka−2b,b gespie-
geld in de lijn y = 1

2b. Merk op dat als a en b oneven zijn, dan is a− 2b ook oneven, dus

dan geldt r3s(Ka−2b,b) = rs(Ka−2b,b)

Voorbeeld 6.20.

Links: K14,11 met daar in r2(K2·11−14,11) = r2(K8,11) in rood. Rechts: K13,5 met daarin
rs(K13−2·5,5) = rs(K3,5) in rood.

Bewijs van Stelling 6.19.

• Stel 2b > a > b, dan geldt a − b < b, dus B en D hebben beiden grootte b, a − b en C heeft
grootte 2b− a, b.

b

a− b 2b− a a− b

a

b b

B C D

Verdeling van rechthoek A in rechthoeken B, C en D.

– Stel nu dat b oneven is, dan geldt: rechthoek B en C vormen samen een vierkant met
grootte b, b. Links bovenin dit vierkant staat een lijntje en b is oneven dus rechts onderin
dit vierkant staat ook een lijntje. Rechts onderin C staat dus een lijntje. C is dus gelijk
aan r2(K2b−a,b).
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– Stel nu dat b even is, dan volgt uit Stelling 4.5 dat de de lijn van rechthoek B eindigt in
de linker onderhoek en dat er in de linker onderhoek geen lijntje staat.
Rechthoek B en C vormen samen een vierkant met grootte b, b en b is even, dus rechts
bovenin dit vierkant staat wel een lijntje. Rechts bovenin rechthoek C staat dus een
lijntje. Rechthoek C is dus gelijk aan rs(K2b−a,b).

• Stel nu 2b < a, dan geldt a− b > b, dus B en D hebben beiden grootte b, b en C heeft grootte
a− 2b, b.

b

b a− 2b b

a

a− b a− b

B C D

Verdeling van rechthoek A in rechthoeken B, C en D.

– Stel nu dat a oneven is en b even. B is een vierkant van grootte b, b, links bovenin B staat
een lijntje en b is even, rechts onderin B staat dus geen lijntje. Links onderin C staat dus
wel een lijntje. C is dus gelijk aan r3s(Ka−2b,b).

– Stel nu dat a even is en b oneven. Uit Stelling 4.5 volgt nu dat de lijn van rechthoek
A rechts bovenin eindigt en dat er rechts bovenin geen lijntje staat. Rechts bovenin
rechthoek D staat dus geen lijntje.
Rechthoek D is een vierkant van grootte b, b en b is oneven, dus links onderin D staat ook
geen lijntje. Rechts onderin C staat dus wel een lijntje. C is dus gelijk aan r2(Ka−2b,b).

– Stel nu dat a en b beiden oneven zijn. Definieer rechthoek E= r(C).
We bekijken de lijn van rechthoek A. Deze komt rechthoek C links onderin binnen. Recht-
hoek C bevat dus ook zijn lijn, maar deze begint links onderaan. Rechthoek E bevat zijn
lijn dus op de normale manier (de lijn begin links bovenaan).
Omdat a en b oneven zijn, is a − 2b ook oneven. De hoogte en breedte van E zijn dus
beiden oneven. Met Stelling 3.22 volgt nu dat de lijn van rechthoek E eindigt in zijn
rechter onderhoek.
Nu bekijken we Ka,b:
Vierkant B heeft grootte b, b en b is oneven. Omdat er links bovenin B een lijntje staat,
staat er rechts onderin B dus ook een lijntje. Links onderin C staat dus geen lijntje.
Dit betekent dat er links bovenin D ook geen lijntje staat. Omdat het aantal vakjes
in E oneven is en we beginnen met een lijntje overslaan, eindigen we ook met een lijn-
tje overslaan. Er staat dus in geen enkele hoek van E een lijntje, dus E is gelijk aan
Kb,a−2b = s(Ka−2b,b).
Dus C is gelijk aan r−1s(Ka−2b,b) = r3s(Ka−2b,b).

Gevolg 6.21. Stel a < b, dan geldt:

• Als a en b oneven zijn, dan Ka,b ⊆ K2b−a,b en r2(Ka,b) ⊆ K2b−a,b, dus Ka,b ⊆ K2b−a,b en
Ka,b ⊆ (r2)−1(K2b−a,b) = r2(K2b−a,b).

• Als a even is en b oneven, dan r2(Ka,b) ⊆ K2b−a,b, dus Ka,b ⊆ (r2)−1(K2b−a,b) = r2(K2b−a,b).
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• Als a oneven is en b even, dan rs(Ka,b) ⊆ K2b−a,b, dus Ka,b ⊆ (rs)−1(K2b−a,b) = rs(K2b−a,b).

Gevolg 6.22. Uit stelling 6.19 en 4.12 volgt nu: Stel a < b. Noem de rechthoek van grootte a, b A.
Verdeel rechthoek A nu in drie stukken door de lijnen y = a en y = b − a toe te voegen (merk op
dat in alle zinnige gevallen deze twee lijnen verschillend zijn. Stel a = b − a dan b = 2a, dus a = 1
en b = 2, maar in dit geval kunnen we rechthoek A niet in drie stukken verdelen). Noem deze drie
stukken van links naar rechts nu B, C en D. Als nu geldt:

• 2a > b en

– a is oneven, dan is rechthoek C gelijk aan r2(Ka,2a−b), oftewel Ka,2a−b 180◦ gedraaid.
Merk op dat als a en b oneven zijn, dan is 2a−b ook oneven, dus dan geldt r2(Ka,2a−b) =
Ka,2a−b.

– a is even, dan is rechthoek C gelijk aan r3s(Ka,2a−b), oftewel Ka,2a−b gespiegeld in de
lijn y = 1

2b.

• 2b < a,

– a is oneven en b even, dan is rechthoek C gelijk aan r2(Ka,b−2a), oftewel Ka,b−2a 180◦

gedraaid.

– a is even en b oneven, dan is rechthoek C gelijk aan rs(Ka,b−2a), oftewelKa,b−2a gespiegeld
in de lijn x = 1

2a.

– en a en b zijn oneven, dan is rechthoek C gelijk aan rs(Ka,b−2a), oftewelKa,b−2a gespiegeld
in de lijn x = 1

2a. Merk op dat als a en b oneven zijn, dan is b− 2a ook oneven, dus dan

geldt rs(Ka,b−2a) = r3s(Ka,b−2a)

Gevolg 6.23. Stel a > b, dan geldt:

• Als a en b oneven zijn, dan Ka,b ⊆ Ka,2a−b en r2(Ka,b) ⊆ Ka,2a−b, dus Ka,b ⊆ Ka,2a−b en
Ka,b ⊆ (r2)−1(Ka,2a−b) = r2(Ka,2a−b).

• Als a oneven is en b even, dan r2(Ka,b) ⊆ Ka,2a−b, dus Ka,b ⊆ (r2)−1(Ka,2a−b) = r2(Ka,2a−b).

• Als a even is en b oneven, dan is r3s(Ka,b) ⊆ Ka,2a−b, dus Ka,b ⊆ (r3s)−1(Ka,2a−b) =
r3s(Ka,2a−b).

Opmerking 6.24. De deelfiguren die we hebben gevonden in Stellingen 6.6, 6.11, 6.19 en Gevolgen
6.14 en 6.22, kunnen we in veel gevallen met Stelling 4.14 spiegelen, waar uit blijkt dat ze meerdere
keren als deelfiguur voorkomen.

Voorbeeld 6.25.

K15,11 met de lijnen waarin je kunt spiegelen in blauw en: Links: alle figuren van grootte 4, 11 en
11, 4 in licht blauw Rechts: alle figuren van grootte 7, 11 en 11, 7 in rood.
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Gevolg 6.26. Uit Stelling 4.14 en 4.10 volgt dat als voor een g ∈ {e, r2, rs, r3s} geldt dat g(Kc,d) ⊆
Ka,b en c ≤ b en d ≤ a, dan f(Kc,d) ⊆ Ka,b voor een f ∈ {r, r3, s, r2s}.
Oftewel: als g(Kc,d) ⊆ Ka,b, dan f(Kc,d) ⊆ Ka,b, als dit past.

Stel a > b. Nu teken we Stellingen 6.6i, 6.11, 6.19 en 4.14 in één schema (zie volgende pagina).
Hierin geldt:
Rechthoeken van grootte a− b, b of b, a− b zijn omcirkeld met licht blauw, rechthoeken van grootte
2b− a, b of b, 2b− a met rood en rechthoeken van grootte a− 2b, b of b, a− 2b met oranje. Van alle
deelfiguren zijn het begin en eind aangegeven. Als een rechthoek is ingekleurd betekent dit dat deze
met het complement van een Koetsier-figuur is gevuld. De blauwe lijnen geven aan dat de lijntjes
in het Koetsier-figuur symmetrisch zijn in deze lijn.
Uit Stelling 4.12 volgt dat je het schema voor Stelling 6.6ii en Gevolg 6.14, 6.22 en 4.14 (dus met
a < b) uit dit schema kunt maken door elk plaatje te spiegelen in de lijn y = −x + b en vervolgens
overal a en b om te wisselen.
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2b > a 2b < a

a oneven
b oneven

b

a− b 2b− a a− b

a

b b

b

b a− 2b b

a

a− b a− b

a even
b oneven

b

a− b 2b− a a− b

a

b b

b

b a− 2b b

a

a− b a− b

a oneven
b even

b

a− b 2b− a a− b

a

b b

b

b a− 2b b

a

a− b a− b

6.3 Een boom van Koetsier-figuren

We hebben gevonden hoe we deelfiguren kunnen vinden door het afsplitsen van vierkanten. Hieruit
leiden we een boomstructuur af die omschrijft hoe alle Koetsier-figuren in elkaar bevat zijn.

Gevolg 6.27. Uit Gevolg 6.9, Stelling 4.14 en Gevolg 6.26 volgt Ka,b ⊆ Ka,a+b, Ka,b ⊆ f(Ka,a+b),
Ka,b ⊆ Ka+b,b, Kb,a ⊆ Ka+b,a, Kb,a ⊆ g(Ka,a+b) en Kb,a ⊆ Kb,a+b voor zekere f, g ∈ {e, r2, rs, r3s}.
Hieruit volgt dat je uit de volgende boom kunt afleiden of een Koetsier-figuur in een ander Koetsier-
figuur bevat is. Hierbij betekent een lijn naar beneden volgen: “is bevat in” en een lijn naar boven
volgen: “bevat”.
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(1, 1)

(1, 2)

(1, 3) (3, 2)

(1, 4) (4, 3) (3, 5) (5, 2)

(1, 5) (5, 4) (4, 7) (7, 3) (3, 8) (8, 5) (5, 7) (7, 2)

(1, 6)(6, 5)(5, 9)(9, 4)(4, 11)(11, 7)(7, 10)(10, 3)(3, 11)(11, 8)(8, 13)(13, 5)(5, 12)(12, 7)(7, 9)(9, 2)

Opmerking 6.28. De relatie

(c,d)

(a,b)

in deze boom betekent: Kc,d ⊆ Ka,b, Kd,c ⊆ Kb,a, Kc,d ⊆ f(Kb,a) als dit past en Kd,c ⊆ g(Ka,b) als
dit past voor zekere f, g ∈ {e, r2, rs, r3s}.

Opmerking 6.29. Deze boom is gemaakt door te beginnen met (1, 1) en vervolgens vanuit elk blad
(a, b) te vervangen door

(a, b)

(a, a+ b) (a+ b, b)

met één uitzondering: onder (1, 1) staat alleen (1, 2) en niet (2, 1), we hebben hierdoor dus eigenlijk
maar de helft van de boom getekend, maar voor alle (a, b) die we weglaten geldt precies dat het paar
(b, a) wel voorkomt. Zo verkrijgen we dus een oneindig grote binaire boom.

Voorbeeld 6.30. We kunnen vanuit ieder punt in de boom dus via twee lijnen naar beneden. Dit
komt overeen met ofwel aan de rechterkant, ofwel aan de onderkant een vierkant toevoegen.
Voorbeeld voor K8,5, waaruit we K13,5 en K8,13 verkrijgen.

X8,5 X13,5

X8,13

Opmerking 6.31. Voor een willekeurige knoop (a, b) 6= (1, 1) geldt dat de knoop die er boven zit
gelijk is aan:

• (a− b, b) als a > b.

• (a, b− a) als a < b.

Oftewel, je moet één stap van het euclidisch algoritme uitvoeren op het paar (a, b).
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Voorbeeld 6.32. We kunnen dus vanuit ieder punt in de boom de lijnen omhoog volgen tot we in
het punt (1, 1) uitkomen. Dit komt overeen met steeds ofwel aan de rechter ofwel aan de onderkant
en rechthoek van het figuur afsnijden. Voorbeeld voor K7,10:

7

1
1
1

1 3 3

We vinden hier de figuren K7,10, K7,3, K4,3, K1,3, K1,2 en K1,1 als deelfiguren van K7,10.

Definitie 6.33. Een Koetsier-figuur Kc,d is een kind van Ka,b als je (c, d) kan bereiken door vanuit
(a, b) een willekeurig aantal lijnen (groter dan 0) naar beneden te volgen.

Definitie 6.34. Een Koetsier-figuur Kc,d is een direct kind van Ka,b als (c, d) rechtstreeks met
een lijn naar boven verbonden is met (a, b). Op K1,1 na heeft elk Koetsier-figuur dus twee directe
kinderen.

Stelling 6.35. Voor elke paar (a, b) geldt: (a, b) komt in de boom uit Gevolg 6.27 voor dan en
slechts dan als a en b relatief priem zijn.

Bewijs.

⇒ In het algemeen geldt voor alle n,m ∈ N \ {0} : ggd(n,m) = ggd(n+m,m) = ggd(n, n+m).
We beginnen met K1,1 waarvoor geldt: ggd(1, 1) = 1, nu volgt met inductie dat voor alle Ka,b

die verder in de boom voorkomen geldt: ggd(a, b) = ggd(1, 1) = 1 oftewel a en b zijn relatief
priem.

⇐ Stel dat er paren (a, b) met a en b relatief priem zijn waarvoor geldt dat Ka,b niet voorkomt
in deze boom.
Zij (x, y) het (niet perse unieke) paar met de kleinste coördinaatsom waar dit voor geldt. Neem
zonder beperking der algemeenheid aan dat x > y.
Dan geldt dat het paar Kx−y,y ook niet in de boom voor mag komen, want deze knoop zou
de knoop Kx,y genereren. Maar er geldt: ggd(x − y, y) = ggd(x, y) = 1, dus x − y en y zijn
relatief priem en de coördinaat som van (x− y, y) is kleiner dan die van (x, y). Tegenspraak.

Opmerking 6.36. Voor elk Koetsier-figuur geldt dus dat het paar van zijn hoogte en breedte
voorkomt in deze boom en voor elk paar dat voorkomt in deze boom geldt dat we een Koetsier-
figuur van deze grootte kunnen maken. Deze boom geeft dus een relatie tussen alle Koetsier-figuren
aan.

Gevolg 6.37. Stel a > b, dan geldt: Ka,b ⊆ f(K2a−b,a), met Stelling 6.6: f(K2a−b,a) ⊇ f(K2a−b−a,a) =
f(Ka−b,a) en f(Ka−b,a) ⊇ f(Ka−b,a−(a−b)) = f(Ka−b,b) en met Gevolg 6.9 f(Ka−b,b) ⊆ f(Ka−b+b,b) =
f(Ka,b) voor een zekere f ∈ {e, r2, rs, r3s} (dit gaat net zo voor b > a).
We kunnen dit als volgt in boom-structuur noteren:

(a− b, b)
(a− b, a) (a, b)

(2a− b, a)
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Voorbeeld voor a = 7 en b = 3.

X7,3

X2·7−3,7 = X11,7 X7−3,7 = X4,7

X7−3,3 = X4,3

We kunnen aan de boom die we hebben gevonden in Gevolg 6.27 dus nog een aantal verbindingen
toevoegen

(1,1)

(1,2)

(1,3) (3,2)

(1,4) (4,3) (3,5) (5,2)

(1,5) (5,4) (4,7) (7,3) (3,8) (8,5) (5,7) (7,2)

(1,6) (6,5) (5,9) (9,4) (4,11) (11,7) (7,10) (10,3) (3,11) (11,8) (8,13) (13,5) (5,12) (12,7) (7,9) (9,2)

Opmerking 6.38. De relatie

(c,d)

(a,b)

in deze boom betekent: Kc,d ⊆ f(Ka,b) en Kc,d ⊆ g(Ka,b) voor een f ∈ {e, r2, rs, r3s} en g ∈
{r, r3, s, r2s} en Kd,c ⊆ h(Ka,b) en Kd,c ⊆ i(Ka,b) voor een h ∈ {e, r2, rs, r3s} en i ∈ {r, r3, s, r2s}.
Hierbij geldt: Kc,d is gelijk aan de overlap van de twee vierkanten die je van f(Ka,b) af kan splitsen.

Opmerking 6.39. Tussen de paren (1, 2) en (3, 2) staat zowel een zwarte als een blauwe lijn, er
geldt namelijk zowel (2 · 2 − 1, 2) = (3, 2) als (1 + 2, 2) = (3, 2) (dit zijn de enige twee paren waar
dit voor geldt).

6.4 Herhaling in het Koetsier-figuur

In een Koetsier-figuur waarvan de breedte veel groter is dan de hoogte (of andersom), blijkt een
herhaling voor te komen. Dit laten we in deze sectie zien.

Opmerking 6.40. Voor alle n ∈ N geldt het mde vierkantje in Kn,1 (van links naar rechts gezien)
en in K1,n (van boven naar onder gezien) is gelijk aan:

• K1,1 als m oneven is.

• K1,1, oftewel het lege vierkantje als m even is.

Stelling 6.41. Als (n+ 1)b ≥ a > nb met n ∈ N \ {0} dan geldt: We kunnen Ka,b op de volgende
manier opdelen:
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A B Ã B̃ A B Ã B̃ Ab

b b b b

a

a− nb

(n + 1)b − a

a− nb

(n + 1)b − a

a+ (1− n)b

(n+ 2)b− a
a+ (2− n)b

Hierbij zijn de rechthoeken

• A gelijk aan Ka−nb,b.

• B

– gelijk aan r2(K(1+n)b−a,b), oftewel K(1+n)b−a,b 180◦ gedraaid, als a oneven is. Merk op
dat als (1 + n)b− a ook oneven is, dit gelijk is aan K(1+n)b−a,b.

– gelijk aan r3s(K(1+n)b−a,b), oftewel K(1+n)b−a,b gespiegeld in de lijn y = 1
2b, als a even

is.

• Ã

– gelijk aan r2(Ka−nb,b), oftewel Ka−nb,b 180◦ gedraaid, als a+(1−n)b en a beiden oneven
zijn.

– gelijk aan r3s(Ka−nb,b), oftewel Ka−nb,b gespiegeld in de lijn y = 1
2b, als a+ (1−n)b even

is en a oneven. Merk op: a− nb = a+ (−1 + 1− n)b = (a− (1− n)b)− b, dus a− nb is
oneven, dus r3s(Ka−nb,b) = rs(Ka−nb,b).

– gelijk aan rs(Ka−nb,b), oftewel Ka−nb,b gespiegeld in de lijn x = 1
2a, als a + (1 − n)b

oneven is en a even.

• B̃

– gelijk aan r3s(K(1+n)b−a,b), oftewel K(1+n)b−a,b gespiegeld in de lijn y = 1
2b, als a+(1−n)b

en b oneven zijn. Merk op: 2(a−nb) = 2a−2nb is even, dus (1+n)b−a = (1−n+2n)b+
a− 2a = (a+ (1− n)b)− (2a− 2nb) is oneven, dus r3s(K(1+n)b−a,b) = rs(K(1+n)b−a,b).

– gelijk aan K(1+n)b−a,b, als a+ (1− n)b even is en b oneven.

– gelijk aan r2(K(1+n)b−a,b), oftewel K(1+n)b−a,b 180◦ gedraaid, als a + (1 − n)b oneven is
en b even.

Voorbeeld 6.42. We bekijken het geval a = 31 en b = 7, dus n = 4, want 5 · 7 ≥ 31 > 4 · 7.
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Bewijs van Stelling 6.41. Het geval (n+ 1)b = a > nb komt alleen voor in het geval b = 1 en dat de
stelling in dit geval klopt volgt uit Opmerking 6.40. Merk op: in dit geval bestaan B en B̃ niet.
Stel nu (n + 1)b > a > nb met n ∈ N \ {0}. We bewijzen eerst dat de bewering geldt voor de vier
linker rechthoeken (A, B, Ã en B̃).

• Uit Stelling 6.6 volgt dat als we het rechter vierkant van Ka,b afsplitsen, we Ka−b,b overhouden.
Als hier nu weer het rechter vierkant van afsplitsen, houden we Ka−2b,b over. Zo kunnen we
in totaal n keer het rechter vierkant afsplitsen en dan houden we Ka−nb,b over. Dit is A.

• Als we n − 1 keer het rechter vierkant afsplitsen, houden we Ka−(n−1)b,b = Ka+(1−n)b,b over,

oftewel de rechthoek ABÃ.
Er geldt:

(n+ 1)b > a

(n+ 2− 1)b > a

2b+ (n− 1)b > a

2b− (1− n)b > a

2b > a+ (1− n)b

Uit Stelling 6.19 volgt nu dat rechthoek B gelijk is aan

– r2(K2b−(a+(1−n)b),b) = r2(K2b−a−(1−n)b,b) = r2(K2b+(−1+n)b−a,b) = r2(K(1+n)b−a,b) als b
oneven is.

– rs(K2b−(a+(1−n)b),b) = rs(K2b−a−(1−n)b,b) = rs(K2b+(−1+n)b−a,b) = rs(K(1+n)b−a,b) als b
even is.

• Uit Stelling 6.11 volgt nu dat Ã gelijk is aan

– r2(Ka+(1−n)b−b,b) = r2(Ka−nb,b), als a+ (1− n)b en b beiden oneven zijn.

– r3s(Ka+(1−n)b−b,b) = r3s(Ka−nb,b) =, als a+ (1− n)b even is en b oneven.

– r3s(Ka+(1−n)b−b,b) = r3s(Ka−nb,b), als a+ (1− n)b oneven is en b even.

• Ka,b bevat B̃ alleen als n > 2. Neem nu aan dat n ∈ N \ {0, 1}. Als we n− 2 keer het rechter
vierkant van Ka,b afsplitsen, houden we volgens Stelling 6.6 Ka−(n−2)b,b = Ka+(2−n)b,b over,

oftewel ABÃB̃A.
Als we nu één keer het linker vierkant afsplitsen houden we ÃB̃A over en volgens Stelling 6.11
is dit gelijk aan

– rs(Ka+(2−n)b−b,b) = rs(Ka+(1−n)b,b), als a+ (2− n)b even is en b oneven.
Er geldt: a + (1 − n)b = (a + (2 − n)b) − b dus a + (1 − n)b is oneven. Ook geldt: 2b >
a + (1 − n)b, dus met Stelling 6.19 volgt: rs(B̃) = K2b−(a+(1−n)b),b = K2b−a−(1−n)b,b) =

K2b−a+(−1+n)b),b = K(1+n)b−a,b.

Dus B̃ = sr−1(K(1+n)b−a,b) = sr3(K(1+n)b−a,b) = sr(K(1+n)b−a,b) als a + (1 − n)b en b
oneven zijn.

– r2(Ka+(2−n)b−b,b) = r2(Ka+(1−n)b,b), als a+ (2− n)b en b beiden oneven zijn.
Er geldt: a+ (1− n)b = (a+ (2− n)b)− b dus a+ (1− n)b is even. Ook geldt: 2b > a+
(1− n)b, dus uit Stelling 6.19 volgt: r2(B̃) = r2(K2b−(a+(1−n)b),b) = r2(K2b−a−(1−n)b) =

r2(K2b−a+(n−1)b,b) = r2(K(n+1)b−a,b). Dus B̃ = r−2r2(K(n+1)b−a,b) = K(n+1)b−a,b als
a+ (1− n)b even is en b oneven.
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– r3s(Ka+(2−n)b−b,b) = r3s(Ka+(1−n)b,b), als a + (2 − n)b oneven is en b even. Er geldt:
a + (1 − n)b = (a + (2 − n)b) − b dus a + (1 − n)b is oneven. Ook geldt: 2b > a + (1 −
n)b, dus uit Stelling 6.19 volgt: r3s(B̃) = rs(K2b−(a+(1−n)b),b) = rs(K2b−a−(1−n)b,b) =

rs(K2b−a+(n−1)b,b) = rs(K(n+1)b−a,b). Dus B̃ = sr−3rs(K(n+1)b−a,b) = srrs(K(n+1)b−a,b) =
sr2s(K(n+1)b−a,b) = r2(K(n+1)b−a,b) als a+ (1− n)b oneven is en b even.

Nu laten we zien dat de vijfde rechthoek van links, A, weer gelijk is aan Ka−nb,b. Hieruit volgt
vervolgens dat het patroon zich vanaf hier herhaalt, dus dat de zesde rechthoek weer gelijk is aan B
enz.
Deze vijfde rechthoek bestaat alleen als n > 2. Neem nu aan dat n ∈ N \ {0, 1}.
We bekijken nu opnieuw de rechthoek ÃB̃A. Deze is gelijk aan

• rs(Ka+(1−n)b,b), als a+ (2− n)b even is en b oneven.

Merk op dat A zich in Ka+(1−n)b,b aan de linkerkant bevind.
Er geldt: a + (1 − n)b is oneven en 2b > a + (1 − n)b, dus met Stelling 6.6 volgt: rs(A) =
Ka+(1−n)b−b,b = Ka−nb,b.

Dus A = sr−1(Ka−nb,b) = sr−1rs(Ka−nb,b) = Ka−nb,b als a+ (1− n)b en b oneven zijn, want
a− nb is even, dus Stelling 4.29 geeft: Ka−nb,b = rs(Ka−nb,b).

• r2(Ka+(1−n)b,b), als a+ (2− n)b en b beiden oneven zijn.
Merk op dat A zich in r2(Ka+(1−n)b,b) aan de linkerkant bevind.
Er geldt: a + (1 − n)b is even en 2b > a + (1 − n)b, dus uit Stelling 6.6 volgt: r2(A) =
Ka+(1−n)b−b,b = Ka−nb,b. Dus A = r−2(Ka−nb,b)) = r2(Ka−nb,b) = Ka−nb,b als a + (1 − n)b
even is en b oneven, want a− nb en b zijn oneven, dus r2(Ka−nb,b) = Ka−nb,b.

• r3s(Ka+(1−n)b,b), als a + (2 − n)b oneven is en b even. Er geldt: a + (1 − n)b is oneven en
2b > a + (1 − n)b, dus uit Stelling 6.11 volgt: r3s(A) = r3s(Ka+(1−n)b−b,b) = r3s(Ka−nb,b).
Dus A = (r3s)−1r3s(Ka−nb,b) = Ka−nb,b als a+ (1− n)b oneven is en b even.

In alle gevallen geldt dus dat de vijfde rechthoek, A, gelijk is aan Ka−nb,b.

Opmerking 6.43. We verkrijgen deze opdeling van Ka,b door zowel van de linker als van de
rechterkant van Ka,b vierkanten af te snijden tot dit niet meer kan.

Gevolg 6.44. Uit Stelling 6.41 en 4.12 volgt nu dat als (n + 1)a ≥ b > na met n ∈ N \ {0} dan
geldt: We kunnen Ka,b net als in Stelling 6.41 opdelen, maar dan nu met de rij A,B,Ã,B̃ enz. onder
elkaar (Neem de s van het plaatsje in Stelling 6.41 en verwissel daarna a en b).
Nu zijn de rechthoeken

• A gelijk aan Ka,b−na.

• B

– gelijk aan r2(Ka,(1+n)a−b), oftewel Ka,(1+n)a−b 180◦ gedraaid, als a oneven is. Merk op
dat als (1 + n)a− b ook oneven is, dit gelijk is aan Ka,(1+n)a−b.

– gelijk aan r3s(Ka,(1+n)a−b), oftewel Ka,(1+n)a−b gespiegeld in de lijn y = 1
2b, als a even

is.

• Ã

– gelijk aan r2(Ka,b−na), oftewel Ka,b−na 180◦ gedraaid, als a en b+(1−n)a beiden oneven
zijn.

– gelijk aan r3s(Ka,b−na), oftewel Ka,b−na gespiegeld in de lijn y = 1
2b, als a oneven is en

b+ (1− n)a even. Merk op: b− na = b+ (−1 + 1− n)a = (b− (1− n)a)− a, dus b− na
is oneven, dus r3s(Ka,b−na) = rs(Ka,b−na).
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– gelijk aan rs(Ka,b−na), oftewel Ka,b−na gespiegeld in de lijn x = 1
2a, als b + (1 − n)a

oneven is en a even.

• B̃

– gelijk aan r3s(Ka,(1+n)a−b), oftewelKa,(1+n)a−b gespiegeld in de lijn y = 1
2b, als b+(1−n)a

en a oneven zijn. Merk op: 2(b−na) = 2b−2na is even, dus (1+n)a−b = (1−n+2n)a+
b− 2b = (b+ (1− n)a)− (2b− 2na) is oneven, dus r3s(Ka,(1+n)a−b) = rs(Ka,(1+n)a−b).

– gelijk aan Ka,(1+n)a−b, als a oneven is en b+ (1− n)a even.

– gelijk aan r2(Ka,(1+n)a−b), oftewel Ka,(1+n)a−b 180◦ gedraaid, als a even is en b+(1−n)a
oneven.

Gevolg 6.45. Als a > 2b bevat Ka,b een herhaling: het figuur in de linker rechthoek van grootte
a, 2b wordt steeds herhaald. Dit is met dikkere lijnen aangegeven in het plaatje in Stelling 6.41.
Hetzelfde geldt ook als b > 2a.

Opmerking 6.46. We kunnen dit ook gebruiken om deelfiguren van Ka,b te vinden. Elke rij
naast elkaar liggende rechthoeken is een deelfiguur, zolang deze begint en eindigt met rechthoek van
dezelfde grootte.
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7 Veel voorkomende figuren

Als je een aantal Koetsier-figuren hebt getekend valt al snel op dat bepaalde figuren hierin vaker
voorkomen. Dit gaan we in dit hoofdstuk onderzoeken. Eerst bekijken we rijen van Koetsier-figuren
die extreem veel op elkaar lijken en vervolgens bewijzen we wanneer er een zogenaamd vierkantje
voorkomt in een Koetsier-figuur.

7.1 Koetsier-figuren die extreem veel op elkaar lijken

Het blijk dat elk Koetsier-figuur element is van een rij van Koetsier-figuren die extreem veel op
elkaar lijken. Dit gaan we in deze sectie onderzoeken.

Opmerking 7.1. Voor alle a en b met a < b, geldt met Gevolg 6.21 dat Ka,b ⊆ f(K2b−a,b) voor
een f ∈ {e, r2, rs, r3s}. Definieer nu δ = abs(a − b) = b − a en merk op: K2b−a,b = K2b+a−2a,b =
Ka+2(b−a),b = Ka+2δ,b en nu geldt abs(a+ 2δ − b) = abs(2δ + a− b) = abs(2δ − δ) = δ.
Zo geldt dusKa,b ⊆ g1(Ka+2δ,b) ⊆ g2(Ka+2δ,b+2δ) ⊆ g3(Ka+4δ,b+2δ) ⊆ g4(Ka+4δ,b+4δ) ⊆ g5(Ka+6δ,b+4δ)...
met gi ∈ {e, r2, rs, r3s}∀i ∈ N.

δ δ δ a δ δ δ

δ

δ

b

δ

δ

De manier waarop deze Koetsier-figuren in elkaar bevat zijn met Ka,b in rood, g1(Ka+2δ,b in blauw
en g5(Ka+6δ,b+4δ) in groen.

Zo vinden we een rij van paren (a, b), (a + 2δ, b), (a + 2δ, b + 2δ), (a + 4δ, b + 2δ)... waarvan de
bijbehorende Koetsier-figuren in elkaar bevat zijn.
Er geldt b = a+δ, dus dit is gelijk aan (a, a+δ), (a+2δ, a+δ), (a+2δ, a+δ+2δ), (a+4δ, a+δ+2δ)...=
(a, a+ δ), (a+ 2δ, a+ δ), (a+ 2δ, a+ 3δ), (a+ 4δ, a+ 3δ)...
Voor een willekeurig element (x, y) uit deze rij geldt dat het volgende element gelijk is aan:

• (x+ 2δ, y) = (x+ 2δ, x+ δ) als x < y.

• (x, y + 2δ) = (x, x− δ + 2δ) = (x, x+ δ) als x > y.

Het vorige element is dus gelijk aan:

• (x, y − 2δ) = (x, x+ δ − 2δ) = (x, x− δ) = als x < y.

• (x− 2δ, y) = (x− 2δ, x− δ) als x > y.

Lemma 7.2. Stel a < b en b − a = δ dan geldt: het paar (c, d) komt voor in de rij (a, b), (a +
2δ, b), (a + 2δ, b + 2δ), (a + 4δ, b + 2δ)... die is beschreven in Opmerking 7.1, dan en slechts dan als
abs(c− d) = δ en a mod δ ≡ c mod δ.
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Bewijs.

⇒ Stel het paar (c, d) komt voor in deze rij, dan geldt dus c = a + 2nδ en d = b + 2mδ) voor
zekere n ∈ Z en m ∈ {n, n− 1}.
Dus abs(c−d) = (a+2nδ−b+2nδ) = (a−b) = δ of abs(c−d) = abs(a+2nδ−b+2(n−1)δ) =
abs(a− b− 2 · 1δ) = abs(δ − 2δ) = abs(−δ) = δ en c mod δ ≡ (a+ 2nδ) mod δ ≡ a mod δ.

⇐ Stel abs(c− d) = δ en a mod δ ≡ c mod δ, dus ∃n ∈ Z zodat c = a+ nδ. Stel nu

• c < d, dan geldt d−c = δ = b−a, dus c = d+a−b, dus d+a−b = a+nδ, dus d = b+nδ,
dus (c, d) = (a+ nδ, b+ nδ) = (a+ nδ, a+ δ + nδ) = (a+ nδ, a+ (n+ 1)δ).
Dus het paar (c, d) komt voor in de rij (a, b), (a+ 2δ, b), (a+ 2δ, b+ 2δ), (a+ 4δ, b+ 2δ)...

• c > d, dan geldt c − d = δ = b − a, dus c = d + b − a, dus d + b − a = a + nδ, dus
d+ δ = a+ nδ, dus d = a+ (n− 1)δ, dus (c, d) = (a+ nδ, a+ (n− 1)δ).
Dus het paar (c, d) komt voor in de rij (a, b), (a+ 2δ, b), (a+ 2δ, b+ 2δ), (a+ 4δ, b+ 2δ)...

Lemma 7.3. Stel a < b en b − a = δ, dan is het kleinste element van de rij (a, b), (a + 2δ, b), (a +
2δ, b+ 2δ), (a+ 4δ, b+ 2δ)... het paar (c, d) waarvoor geldt abs(c− d) = δ, a mod δ ≡ c mod δ en
min(c, d) ≤ δ.

Bewijs. Er geldt abs(c − d) = δ en a mod δ ≡ c mod δ, dus met Lemma 7.2 volgt dat het paar
(c, d) voorkomt in de rij (a, b), (a + 2δ, b), (a + 2δ, b + 2δ), (a + 4δ, b + 2δ)... de voorganger van het
paar (c, d) is gelijk aan:

• (c, d− 2δ) = (c, c+ δ − 2δ) = (c, c− δ) = als c < d. Nu geldt c = min(c, d) ≤ δ, dus c− δ ≤ 0,
dus dit paar bestaat niet.

• (c − 2δ, d) = (c − 2δ, c − δ) als c > d. Nu geldt c − δ = d = min(c, d) ≤ δ, dus c ≤ 2δ, dus
c− 2δ ≤ 0, dus dit paar bestaat niet.

Het paar (c, d) is dus het kleinste paar.

Opmerking 7.4. Voor alle a en b waarvoor geldt min(a, b) ≤ δ = abs(a−b) = max(a, b)−min(a, b),
oftewel 2 min(a, b) ≤ max(a, b), kunnen we zo’n (unieke) rij (a, b), (a + 2δ, b), (a + 2δ, b + 2δ), (a +
4δ, b+ 2δ)... maken.

Opmerking 7.5. Om van Ka,b naar het volgende Koetsier-figuur uit deze rij te komen, moeten we
aan beide kanten van Ka,b een strook van breedte δ toevoegen. Vooral als a en b wat verderop in
deze rij voorkomen, is deze strook veel langer dan hij breed is en dan geldt met Stelling 6.41 dat hij
veel herhalingen bevat.
Om nu weer naar het volgende Koetsier-figuur te komen moeten we weer aan beide kanten een strook
van breedte δ toevoegen enz. Uit Stellingen 6.6, 6.11 en Gevolg 6.14 volgt dat voor al deze stroken
geldt dat ze gelijk zijn aan (het complement van) g(Kδ,l) met l de lengte van de strook, g ∈ D4.
Voor de meeste stroken geldt dat l veel groter is dan δ, dus al deze stroken lijken erg veel op elkaar.
Hieruit volgt dat voor twee paren (c, d) en (p, q) uit zo’n rij geldt dat Kc,d en Kp,q erg veel op elkaar
lijken, vooral als deze twee paren wat verderop uit de rij komen.

Voorbeeld 7.6. We nemen twee paren (49, 46) en (61, 64). Er geldt abs(49− 46) = abs(61− 64) =
3 = δ en 49 mod δ = 1 = 61 mod δ, dus deze twee paren komen uit dezelfde rij. Het begin paar
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van deze rij is (1, 4).

Links: K49,46 met in de licht blauwe rechthoek r2(K1,4). Rechts K61,64 met in de blauwe rechthoek
r2(K49,46) en in de licht blauwe rechthoek K1,4 (de figuren zijn ingekleurd omdat zo beter te zien is

dat ze erg op elkaar lijken).

Opmerking 7.7. Zo’n rij van paren die op deze manier in elkaar bevat zijn kan je in de boom
beschreven in Gevolg 6.37 terug vinden door een rij van blauwe lijnen te volgen.
Vanuit elk punt (behalve (1, 1)) vertrekt precies één zo’n lijn en in alle punten komt maximaal één
zo’n lijn aan. Voor alle punten waarin zo’n lijn niet aankomt geldt precies dat ze het begin paar van
hun rij zijn (het is ook logisch dat (1,1) geen opvolger heeft, δ is in dit geval 0, dus zijn opvolger is
(1 + 2 · 0, 1) = (1, 1), wat ook logisch is want (1, 1) is het enige paar met een verschil van 0).

Stelling 7.8. Voor a, b ∈ N\{0} met abs(a−b) = 1 ziet Ka,b er uit als (een gedraaide en gespiegelde
versie van):

Bewijs. Kies a, b, c, d ∈ N \ {0} met abs(a− b) = abs(c− d) = 1 willekeurig. Dan geldt abs(a− b) =
abs(c − d) = 1 = δ en a mod δ = 1 = a mod δ. Met Lemma 7.2 volgt nu dat al deze paren in
dezelfde rij zitten. Uit Lemma 7.3 volgt dat (1, 2) het eerste paar in deze rij is.
Kies a, b ∈ N \ {0} met abs(a− b) = 1 opnieuw willekeurig en neem zonder beperking der algemeen-
heid aan dat a > b. Merk op dat als de bewering nu geldt voor Ka,b, dan volgt met Stelling 4.12
dat de bewering ook geldt voor Kb,a = s(Ka,b), we hoeven de bewering dus alleen maar voor Ka,b

te bewijzen.
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We bewijzen deze stelling met inductie naar a.
Basis stap: Omdat (zoals in Opmerking 7.5 is gezegd) het voor kleine a en b niet goed te zien is of
deze stelling voldoet, geven we de kleinste 5 gevallen:

K2,1 = K3,2 = K4,3 = K5,4 = K6,5 =

Aan de eerste drie gevallen is het wat moeilijk te zien, maar aan de laatste twee gevallen zien we
duidelijk dat ze voldoen.
Kies n ∈ N \ {0, 1} willekeurig. Nu nemen we aan dat de bewering geldt voor a = n en b = n− 1 en
bewijzen dat het ook geldt voor a = n+ 1 en b = n.
Het vorige paar uit de rij is gelijk aan (n+ 1− 2δ, n) = (n− 1, n) en hiervoor voldoet de stelling al.
Uit de inductie hypothese volgt dat de bewering geldt voor g(Kn−1,n).

n

n+ 1

1 n− 1 1

Kn−1,n in Kn+1,n, na eventueel draaien en spiegelen om het begin van Kn−1,n links boven aan te
krijgen.

Om uit Kn−1,n nu Kn+1,n te verkrijgen, hoeven we nu alleen nog de twee stroken van één breed, die
aan de zijkanten liggen te vullen met lijntjes en dit kan maar op één manier.

n

n+ 1

1 n− 1 1

(Een gedraaide en gespiegelde versie van) Kn+1,n verkregen uit Kn−1,n.

Hieruit volgt dat Kn+1,n = Ka,b de juiste vorm heeft.
Volgens het Principe van inductie is de stelling nu bewezen.

Opmerking 7.9. We hebben nu voor de rij (1, 2), (1+2δ, 2), (1+2δ, 2+δ), (1+4δ, 2+2δ)... laten zien
hoe de bijbehorende Koetsier-figuren er uit zien. Dit kan je voor elk van dit soort rijen doen. Voor elk
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element uit de rij (1, 3), (5, 3), (5, 7), (9, 7)... geldt bijvoorbeeld dat het bijbehorende Koetsier-figuur
er uit ziet als (een gedraaide en gespiegelde versie van):

7.2 Koetsier-figuren met een een vierkantje

In deze sectie bewijzen we wanneer er een vierkantje voorkomt in een Koetsier-figuur.

Definitie 7.10. Een vierkantje is het volgende plaatje dat in een Koetsier-figuur voor kan komen:

Definitie 7.11. Een half vierkantje is het figuur in de volgende twee plaatjes:

Dit halve vierkantje kan uiteraard alleen tegen de rand voorkomen. Het kan in de hoek (rechter
plaatje) of niet in de hoek (linker plaatje) liggen en het kan gedraaid worden, zodat het tegen een
andere rand ligt.

Definitie 7.12. Het complement van een half vierkantje is het figuur in het volgende plaatje:

Ook dit figuur kan gedraaid worden, zodat het tegen een andere rand ligt.

Opmerking 7.13. Het complement van het complement van een half vierkantje is gelijk aan een
half vierkantje dat niet in een hoek ligt.

Lemma 7.14. Stel een Koetsier-figuur dat een hoogte en breedte van meer dan 1 heeft, bevat een
lijntje met richtingscoëfficiënt 1 in het hokje in zijn rechter onderhoek. Dan geldt:

• Het Koetsier-figuur verkregen door een vierkant aan de rechterkant van het figuur toe te voegen,
bevat een half vierkantje dat tegen de onderrand en niet in de hoek ligt.

• Het Koetsier-figuur verkregen door een vierkant aan de onderkant van het figuur toe te voegen,
bevat een half vierkantje dat tegen de rechter zijkant en niet in de hoek ligt.

Bewijs. We bekijken het geval waarin we een vierkant aan de rechter zijkant toevoegen (het bewijs
van het andere geval loopt hier geheel annaloog aan). Bekijk het Koetsier-figuur inclusief het gedeelte
dat aan de rechterkant van de rechter zijkant ligt (merk op dat het vierkant dat aan de rechterkant
wordt toegevoegd een breedte van minstens 2 heeft).
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De lijntjes moeten op de juiste manier afketsen op de rechter zijkant van het Koetsier-figuur, dus in
het blauw gekleurde hokje staat geen lijntje. Nu volgt uit Stelling 4.21 dat de groene hokjes wel een
lijntje bevat, en wel op de volgende manier:

Het Koetsier-figuur met aan de rechterkant een vierkant toegevoegd bevat dus een half vierkantje
dat niet in een hoek ligt.

Lemma 7.15. Stel een Koetsier-figuur bevat een half vierkantje dat niet in de hoek ligt, dan bevat
het figuur dat wordt verkregen door aan de zijkant waar het halve vierkantje tegenaan ligt een
vierkant toe te voegen, een vierkantje.

Bewijs. Neem zonder beperking aan dat het halve vierkantje tegen de rechter zijkant van het
Koetsier-figuur ligt en bekijk het figuur inculsief het gedeelte dat aan de rechterkant van de rechter
zijkant ligt (merk op dat het vierkant dat aan de rechterkant wordt toegevoegd minstens breedte 4
heeft).

De lijntjes moeten op de juiste manier afketsen op de zijkant van het Koetsier-figuur, dus in de
blauw gekleurde hokjes staan geen lijntjes. Nu volgt uit Stelling 4.21 dat de groene hokjes wel
lijntjes bevatten, en wel op de volgende manier:

Het Koetsier-figuur met aan de rechterkant een vierkant toegevoegd bevat dus een vierkantje.

Gevolg 7.16. Uit Lemma’s 7.14 en 7.15 volgt: Stel dat het hokje in de rechter onderhoek van Ka,b

een lijntje met richtingscoëfficiënt 1 bevat. Dan geldt: Elk kind Kc,d van Ka,b waarvoor geldt c 6= a
en d 6= b bevat een vierkantje.

Lemma 7.17. Stel a, b ∈ N \ {0} en abs(a − b) = 1, dan bevatten alle kinderen (c, d) van (a, b)
waarvoor geldt c = a of d = b geen vierkantjes.

Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0} en abs(a − b) = 1. Neem zonder beperking der algemeenheid aan dat
a > b en neem aan dat a oneven is.

• We laten eerst zien dat elk kind (c, d) van (a, b) waarvoor geldt c = a geen vierkantjes bevat.
We voegen een vierkant toe aan de rechterkant van Ka,b:

a a− 1
2a− 1

a− 1

a
2(a− 1) 1
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De rood omrande rechthoek is Ka,b en volgens Stelling 6.11 is de blauw omrande rechthoek
gelijk aan r2s(Ka,b). Uit Stelling 7.8 volgt dat deze rechthoeken beiden geen vierkantjes
bevatten. Het gehele getekende Koetsier-figuur bevat dus geen vierkantjes. Uit Stelling 6.41
volgt dat deze rechthoek zicht vanaf een lengte van 2(a − 1) gaat herhalen, waar uit volgt
dat als je een willekeurig aantal rechthoeken aan de rechterkant toevoegt, er nog steeds geen
vierkantjes in zullen komen. Dus elk kind (c, d) van (a, b) waarvoor geldt c = a bevat geen
vierkantjes.

• Nu laten we zien dat elk kind (c, d) van (a, b) waarvoor geldt d = b geen vierkantjes bevat. We
voegen twee vierkanten toe aan de onderkant van Ka,b:

a

a− 1

1

a− 1

1

a− 1

2a

A

B

Ã

B̃

A

Volgens Gevolg 6.44 geldt nu:

• A = Ka,a−1

• B = Ka,1

• Ã = r2(Ka,a−1)

• B̃ = rs(Ka,1)

Volgens Opmerking 6.40 en Stelling 7.8 bevatten deze Koetsier-figuren geen vierkantjes en halve
vierkantjes. Hieruit volgt dat het gehele getekende Koetsier-figuur geen vierkantjes bevat. Uit
Stelling 6.41 volgt nu dat deze rechthoek zich vanaf een lengte van 2(a − 1) gaat herhalen, waar
uit volgt dat als je een willekeurig aantal rechthoeken aan de onderkant toevoegt, er nog steeds
geen vierkantjes in zullen komen. Dus elk kind (c, d) van (a, b) waarvoor geldt d = b bevat geen
vierkantjes.
In van het geval a is even geldt: De blauwe rechthoek is gelijk aan r2(Ka,b) en:

• A = Ka,a−1

• B = r3s(Ka,1)

• Ã = rs(Ka,a−1)

• B̃ = r2(Ka,1)

Het bewijs loopt verder analoog aan het geval dat a oneven is.

We beginnen met bewijzen welke kinderen van Ka,b een vierkantje bevatten als a, b ∈ N \ {0},
abs(a− b) = 1 en max(a, b) is oneven.
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Lemma 7.18. Voor a, b ∈ N \ {0} met abs(a− b) = 1 en max(a, b) is oneven geldt: het vierkantje
in de rechter onderhoek van Ka,b bevat een lijntje met richtingscoëficient 1. Oftewel: .

Bewijs. Kies a, b ∈ N \ {0} met abs(a − b) = 1 en max(a, b) is oneven willekeurig. Neem zonder
beperking der algemeenheid aan dat a > b, dus a is oneven en b = a − 1 is even. Beschouw het
eerste lijnstuk van de lijn van de rechthoek van grootte a, b, deze komt tegen de onderrand aan, want
a > b. Hij heeft dan een afstand van b hokjes afgelegd en b is even, dus in Ka,b staat er tegen de
onder rand geen lijntje.

b

b 1

Nadat de lijn tegen de onderrand aan is gekomen, ketst hij af en komt hiermee in het hokje rechts
onderin. De lijn heeft nu een richting met richtingscoëfficiënt 1. Omdat het vorige dat we hebben
gedaan een hokje overslaan is, komt er in het hokje rechts onderin dus een lijntje. In het hokje rechts
onderin staat dus een lijntje met richtingscoëfficiënt 1.

b

b 1

Gevolg 7.19. Uit Gevolg 7.16 en Lemma 7.18 volgt nu dat als a, b ∈ N \ {0} en abs(a− b) = 1 en
max(a, b) is oneven, dan bevat elk kind Kc,d van Ka,b waarvoor geldt c 6= a en d 6= b een vierkantje.

Gevolg 7.20. Uit Gevolg 7.19 en Lemma 7.17 volgt: Zij a, b,∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is
oneven en zij Kc,d een kind van Ka,b dan bevat Kc,d een een vierkantje dan en slechts dan als c 6= a
en d 6= b.
In de boom uit Gevolg 6.27 ziet dit er als volgt uit:

(a, b)

(a, a+ b) (a+ b, b)

(a, 2a+ b) (2a+ b, a+ b) (a+ b, a+ 2b) (a+ 2b, b)

(a, 3a+ b)(3a+ b, 2a+ b)(2a+ b, 3a+ 2b)(3a+ 2b, a+ b)(a+ b, 2a+ 3b)(2a+ 3b, a+ 2b)(a+ 2b, a+ 3b)(a+ 3b, b)
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Voor elk paar (c, d) in deze boom geldt: Kc,d en Kd,c bevatten een vierkantje dan en slechts dan als
het paar (c, d) in rood is weergegeven.

Nu bewijzen we welke kinderen van Ka,b een vierkantje bevatten als a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1 en
max(a, b) is even. We delen dit op in twee delen: We bewijzen eerst welke kinderen van Ka,a+b een
vierkantje bevatten als a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1 en max(a, b) is even en daarna welke kinderen
van Ka+b,b een vierkantje bevatten als a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1 en max(a, b) is even. Vervol-
gens voegen we dit samen tot welke kinderen van Ka,b een vierkantje bevatten als a, b ∈ N \ {0},
abs(a− b) = 1 en max(a, b) is even.

We beginnen dus met bewijzen welke kinderen van Ka,a+b een vierkantje bevatten als a, b ∈ N \ {0},
abs(a− b) = 1 en max(a, b) is even.

Lemma 7.21. Zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b, dan geldt: Ka,b bevat
een lijntje met richtingscoëfficiënt −1 in het hokje in zijn linker onderhoek.

Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1, max(a, b) is even en a > b. Volgens Stelling 6.6 is K1,b

in Ka,b bevat:

a

a− 1

1 a− 1

Het bovenste hokje van K1,b bevat een lijnje met richtingscoëfficiënt −1. Met Opmerking 6.40 volgt
nu dat het a− 1de hokje ook een lijntje met richtingscoëfficiënt −1 bevat, want a is even. Het hokje
in de linker onderhoek bevat dus een lijntje met richtingscoëfficiënt −1.

Lemma 7.22. Zij a, b ∈ N\{0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b, dan geldt: Ka,b+a bevat
een lijntje met richtingscoëfficiënt 1 in het hokje in zijn rechter onderhoek.

Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b. We bekijken Ka,b+a:

a− 1

b+ a

a

Volgens Gevolg 6.14, is de onderste rechthoek gelijk aan rs(Ka,b). Met Lemma 7.22 volgt nu dat
het hokje in de rechter onderhoek van Ka,b+a een lijntje met richtingscoëfficiënt 1 bevat.

Gevolg 7.23. Uit gevolg 7.16 en Lemma 7.22 volgt nu dat als a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1,
max(a, b) is even en a > b, dan bevat elk kind Kc,d van Ka,b+a waarvoor geldt c 6= a en d 6= b + a
een vierkantje (Uit Stelling 4.12 volgt nu dat dit ook geldt voor a < b).
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Lemma 7.24. Zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1, max(a, b) is even en a > b, dan bevat K2a+b,a+b

minstens twee halve vierkantjes, die niet in een hoek liggen, één tegen de onderrand en één tegen de
rechter rand.

Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1, max(a, b) is even en a > b. Lemma 7.22 zegt dat er in
het hokje rechts onderin Ka,b+a een lijntje met richtingscoëfficiënt 1 staat. Met Lemma 7.14 volgt
nu dat Ka+(b+a),b+a = K2a+b,b+a een half vierkantje dat niet in een hoek ligt bevat.
Verder zegt met Lemma 7.21 dat Ka,b een lijntje met richtingscoëfficiënt −1 in zijn linker onder
hokje bevat, waar uit volgt dat er in Ka,b+a een half vierkantje dat niet in een hoek ligt tegen de
linker rand aan ligt.
Nu bekijken we K2a+b,b+a:

2a+ b

b+ a

a b a

De rechter rechthoek bevat volgens Stelling 6.11 r2(Ka,b+a). Dus tegen rechterkant van deze recht-
hoek (en dus ook van K2a+b,b+a) ligt een half vierkantje dat niet in de rand ligt.

Gevolg 7.25. Uit Lemma 7.15 en 7.24 volgt dat voor alle alle kinderen vanK2a+b+,b+a een vierkantje
bevatten als a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b (Uit Stelling 4.12 volgt nu dat
dit ook geldt voor a < b).

Lemma 7.26. Zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1 en max(a, b) is even, dan geldt: K2a+b,b+a bevat
geen vierkantje.

Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b. We bekijken K2a+b,b+a:

2a+ b

b+ a

a b a

b

1

b

A

A

A

A

B B

Zowel de rood als blauw omrandde rechthoeken bevatten g(Kb,a) voor een g ∈ {e, r2, rs, r3s}.
Alle rechthoeken met een A er in bevatten f(Ka,b) voor een f ∈ {e, r2, rs, r3s}.
Alle rechthoeken met een B er in bevatten h(Ka,1) voor een h ∈ {e, r2, rs, r3s}.
Uit Stelling 7.8 en Gevolg 6.40 volgt dat al deze rechthoeken geen vierkantjes en halve vierkantjes
bevatten en hieruit volgt dat K2a+b,b+a geen vierkantjes bevat.
Uit Stelling 4.12 volgt nu dat dit ook geldt voor a < b.
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Gevolg 7.27. Uit Lemma’s 7.17, 7.26 en Gevolgen 7.23 en 7.25 volgt dat als a, b ∈ N \ {0},
abs(a−b) = 1, max(a, b) is even en Kc,d is een kind van Ka,a+b, dan geldt: Kc,d bevat een vierkantje
dan en slechts dan als c 6= a en (c, d) 6= (2a+ b, a+ b).
In de boom uit Gevolg 6.27 ziet dit er als volgt uit:

(a, a+ b)

(a, 2a+ b) (2a+ b, a+ b)

(a, 3a+ b) (3a+ b, 2a+ b) (2a+ b, 3a+ 2b) (3a+ 2b, a+ b)

(a, 4a + b) (4a + b, 3a + b) (3a + b, 5a + 2b) (5a + 2b, 2a + b) (2a + b, 5a + 3b)(5a + 3b, 3a + 2b)(3a + 2b, 4a + 3b)(4a + 3b, a + b)

Voor elk paar (c, d) in deze boom geldt: Kc,d en Kd,c bevatten een vierkantje dan en slechts dan als
het paar (c, d) in rood is weergegeven.

Nu bewijzen we welke kinderen van Ka+b,b een vierkantje bevatten als a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1
en max(a, b) is even.

Lemma 7.28. Voor a, b ∈ N \ {0, 1, 2} met abs(a − b) = 1 en max(a, b) is even geldt: de vier

vierkantjes in de rechter onderhoek van Ka,b vormen het volgende figuur: .

Bewijs. Zij a, b ∈ N \ {0, 1, 2} met abs(a− b) = 1 en max(a, b) is even. Neem zonder beperking der
algemeenheid aan dat a > b, dus a is even.
We bewijzen deze stelling met inductie naar a.

Basis stap: a = 4 en b = 3. K4,3 = dus dit voldoet.
Kies nu n > 3, even willekeurig en neem aan dat de bewering geldt voor a = n en b = n − 1. We
bewijzen dat het ook geldt voor a = n + 2 en b = n + 1 Uit Stelling 6.19 volgt nu dat als we de
linker en rechter strook van breedte δ van Ka,b afsnijden, we r2(Ka−2,b) = r2(Kn,n+1) overhouden.
Snij nu de bovenste en onderste strook met hoogte δ van Kn,n+1 af en noem de rechthoek die je
overhoudt A.
Uit Gevolg 6.22 volgt nu r2(A) = r3s(Kn,n−1), dus A = r2r3s(Kn,n−1) = rs(Kn,n−1). Snij aan
beide zijkanten een strook van breedte δ van Kn,n−1 af en noem de rechthoek die je overhoud B.
Uit Stelling 6.19 volgt nu rs(B) = r2(Kn−2,n−1), dus B = rsr2(Kn−2,n−1) = r3s(Kn−2,n−1)

n+ 1

n+ 2
2 n− 2 2

1 n 1

1

n− 1

1

Alle genoemde rechthoeken met hun eerste lijntje in rood.

In het blauwe rechthoekje is het eerste hokje gevuld met een lijntje met richtingscoëfficiënt 1. Uit
Opmerking 6.40 volgt nu dat het n− 1de hokje ook een lijntje met richtingscoëfficiënt 1 bevat, want
n is even.
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n+ 1

n+ 2
2 n− 2 2

1 n 1

1

n− 1

1

Het figuur ziet er dus zo uit.

Het lijntje aan de rechterkant van het blauwe rechthoekje ketst af op de onderkant, het onderste
hokje in het groene rechthoekje is dus leeg en het een na onderste hokje bevat een lijn met rich-
tingscoëfficiënt −1.

n+ 1

n+ 2
2 n− 2 2

1 n 1

1

n− 1

1

Het figuur ziet er dus zo uit.

We zien nu dat de vier vierkantjes in de rechter onderhoek van Ka,b het figuur: vormen. Volgens
het Principe van volledige inductie is de bewering nu bewezen.

Lemma 7.29. Zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b, dan geldt Ka+b,b bevat
zowel tegen zijn boven als onderrand het complement van een half vierkantje.

Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1, max(a, b) is even en a > b. We bekijken Ka+b,b met
daarin het figuur dat volgens Lemma 7.28 rechts onderin Ka,b voorkomt:

a+ b

b

a b

We tekenen de rode lijnen door nadat ze op de onderrand van de rechthoek zijn afgeketst:

a+ b

b

a b

Ka+b,b bevat dus het complement van een half vierkantje tegen zijn onderrand.
Zowel b als a+ b zijn oneven, dus met Stelling 4.6 volgt dat Ka+b,b ook het complement van een half
vierkantje tegen zijn bovenrand bevat.

Lemma 7.30. Zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1 en max(a, b) is even, dan bevatten Ka+b,a+2b en al
zijn kinderen een vierkantje.
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Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b. We bekijken Ka+b,a+2b:

a+ 2b

b

a

b

a+ b

De onderste rechthoek bevat volgens Gevolg 6.14 rs(Ka+b,b), dus deze rechthoek bevat het com-
plement van het complement van een half vierkantje tegen zijn bovenrand. Dus hij bevat een half
vierkantje dat niet in een hoek ligt tegen zijn bovenrand. Uit stelling 7.15 volgt nu dat Ka+b,a+2b

een vierkantje bevat.
Omdat Ka+b,a+2b is bevat in al zijn kinderen, volgt dat alle kinderen van Ka+b,a+2b ook een vier-
kantje bevatten.
Uit Stelling 4.12 volgt nu dat dit ook geldt voor a < b.

Lemma 7.31. Zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1, max(a, b) is even en a > b > 1, dan geldt: Ka,b

bevat een half vierkantje tegen de bovenrand, dat in de linker hoek ligt.

Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1, max(a, b) is even en a > b > 1. Volgens Opmerking 7.1
is Ka−2,b in a,b bevat:

a

a− 1

1 a− 1 1

Het eerste lijntje van het Koetsier-figuur (in rood) moet op de juiste manier afketsen op de groene
lijn. Nu volgt uit Stelling 4.21 dat Ka,b wel een half vierkantje tegen de bovenrand, in de linker
bovenhoek moet bevatten:

a

a− 1

1 a− 1 1

Lemma 7.32. Zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b, dan bevat Ka+nb,b voor
alle n ∈ N\{0, 1} een half vierkantje dat niet in de hoek ligt tegen zijn onderrand (oftewel ieder kind
Kc,d van Ka+b,b met d = b bevat een half vierkantje dat niet in de hoek ligt tegen zijn onderrand).
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Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b. We bekijken Ka+2b,b:

a+ 2b

b

a b b

De blauw omrandde rechthoek is volgens Stelling 6.11 gelijk aan r2(Ka,b), dus deze bevat met Lemma
7.31 bevat deze rechthoek een half hokje tegen de onderrand, in de rechter onderhoek.

a+ 2b

b

a b b

Ka+2b,b bevat dus een half vierkantje tegen de onderrand, dat niet in een hoek ligt.
Voor alle n ∈ N{0, 1} geldt Ka+2b,b ⊆ Ka+nb,b, dus Ka+nb,b bevat een half vierkantje tegen de
onderrand voor alle n ∈ N{0, 1}.

Lemma 7.33. Zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1, max(a, b) is even, Kc,d een kind van Ka+2b,b en
d 6= b, dan bevat Kc,d een vierkantje.

Bewijs. Stel a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even en a > b. Lemma 7.32 zegt dat Ka+2b,b

een half vierkantje dat niet tegen de onderrand ligt bevat, net als alle Koetsier-figuren die we uit
Ka+2b,b verkrijgen door er een willekeurig aantal vierkanten aan de rechterkant aan te plakken.
Als we nu aan een van deze Koetsier-figuren een vierkant aan de onderkant toevoegen, bevat het
Koetsier-figuur dat we zo verkrijgen volgens Lemma 7.15 een vierkantje.
Elk kind Kc,d van Ka+2b,b met d 6= b, bevat dus een vierkantje.
Uit Stelling 4.12 volgt nu dat dit ook geldt voor a < b.

Gevolg 7.34. Uit Lemma’s 7.17, 7.30 en 7.33 volgt dat als a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b)
is even en Kc,d is een kind van Ka+b,b, dan geldt: Kc,d bevat een vierkantje dan en slechts dan als
d 6= b.
In de boom uit Gevolg 6.27 ziet dit er als volgt uit:

(a+ b, b)

(a+ b, a+ 2b) (a+ b, b)

(a+ b, 2a+ 3b) (2a+ 3b, a+ 2b) (a+ 2b, a+ 3b) (a+ 3b, b)

(a + b, 3a + 4b) (3a + 4b, 2a + 3b) (2a + 3b, 3a + 5b)(3a + 5b, a + 2b) (a + 2b, 2a + 5b) (2a + 5b, a + 3b) (a + 3b, a + 4b) (a + 4b, b)

Voor elk paar (c, d) in deze boom geldt: Kc,d en Kd,c bevatten een vierkantje dan en slechts dan als
het paar (c, d) in rood is weergegeven.

Nu volgt welke kinderen van Ka,b een vierkantje bevatten als a, b ∈ N \ {0}, abs(a − b) = 1 en
max(a, b) is even.
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Gevolg 7.35. Uit Lemma’s 7.27 en 7.34 volgt: zij a, b ∈ N \ {0}, abs(a− b) = 1, max(a, b) is even
en zij Kc,d een kind van Ka,b dan bevat Kc,d een een vierkantje dan en slechts dan als c 6= a, d 6= b
en (c, d) 6= (2a+ b, a+ b).
In de boom uit Gevolg 6.27 ziet dit er als volgt uit:

(a, b)

(a, a+ b) (a+ b, b)

(a, 2a+ b) (2a+ b, a+ b) (a+ b, a+ 2b) (a+ 2b, b)

(a, 3a+ b)(3a+ b, 2a+ b)(2a+ b, 3a+ 2b)(3a+ 2b, a+ b)(a+ b, 2a+ 3b)(2a+ 3b, a+ 2b)(a+ 2b, a+ 3b)(a+ 3b, b)

Voor elk paar (c, d) in deze boom geldt: Kc,d en Kd,c bevatten een vierkantje dan en slechts dan als
het paar (c, d) in rood is weergegeven.

Nu kunnen we een algemene Stelling formuleren over wanneer een Koetsier-figuur een vierkantje
bevat.

Stelling 7.36. Zo bepaal je of er een vierkantje voorkomt in Ka,b:

• Als a = 1 of b = 1 dan bevat Ka,b geen vierkantjes.

• Als a 6= 1 6= b, bepaal dan het paar (c, d) maximaal, zodat het Euclidisch algoritme op (a, b)
uit komt op (c, d) en c− d = 1. Als nu geldt: c, d 6∈ {a, b} en

– c is oneven,

– c is even en {a, b} 6= {2c+ d, c+ d},

dan bevat Ka,b een vierkantje. In alle andere gevallen bevat Ka,b geen vierkantje.

Voorbeeld 7.37.

• (a, b) = (6, 7), dus a 6= 1 6= b. Het Euclidisch algoritme op (a, b) uitvoeren geeft de reeks
(6, 7), (6, 1), (5, 1), (4, 1), (3, 1), (2, 1), (1, 1). Het grootste paar (c, d) uit deze rij waarvoor geldt
c − d = 1 is (6, 7) met c = 7 en d = 6. Nu geldt c, d ∈ {a, b}, dus Ka,b = K6,7 bevat geen
vierkantjes.

• (a, b) = (19, 29), dus a 6= 1 6= b. Het Euclidisch algoritme op (a, b) uitvoeren geeft de reeks
(19, 29), (19, 10), (9, 10). We hebben een paar (c, d) gevonden waarvoor geldt dat c − d = 1,
dus dit is automatisch het grootste paar. Nu geldt c = 10 en d = 9. Nu geldt c, d 6∈ {a, b}, c
is even en {2c+ d, c+ d} = {19, 29} = {a, b}, dus Ka,b = K19,29 bevat geen vierkantjes.

• (a, b) = (23, 38), dus a 6= 1 6= b. Het Euclidisch algoritme op (a, b) uitvoeren geeft de reeks
(23, 38), (23, 15), (8, 15), (8, 7)). We hebben een paar (c, d) gevonden waarvoor geldt dat c−d =
1, dus dit is automatisch het grootste paar. Nu geldt c = 8 en d = 7. Nu geldt c, d 6∈ {a, b}, c
is even en {2c+ d, c+ d} = {23, 15} 6= {a, b}, dus Ka,b = K19,29 bevat een vierkantje.
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Bewijs van Stelling 7.36. We bekijken de boom uit Gevolg 6.27. K1,1 bevat geen vierkantjes omdat
dit Koetsier-figuur hier te klein voor is. Nu bekijken we vanuit het paar (1, 1) steeds de tak links naar
onder (het element dat is verkregen door aan de onderkant een vierkant toe te voegen). We vinden de
volgende rij van paren: (1, 2), (1, 3), (1, 4).... Omdat alle Koetsier-figuren met deze hoogte en breedte
ofwel een hoogte van 1 ofwel een breedte van 1 hebben, bevatten dezen allen geen vierkantjes.

(1, 1)

(1, 2)

(1, 3) (3, 2)

(1, 4) (4, 3) (3, 5) (5, 2)

(1, 5) (5, 4) (4, 7) (7, 3) (3, 8) (8, 5) (5, 7) (7, 2)

(1, 6)(6, 5)(5, 9)(9, 4)(4, 11)(11, 7)(7, 10)(10, 3)(3, 11)(11, 8)(8, 13)(13, 5)(5, 12)(12, 7)(7, 9)(9, 2)

Voor elk blauw paar (a, b) geldt dat Ka,b en Kb,a geen vierkantjes bevatten. Merk op dat we nu alle
paren (a, b) waarvoor geldt a = 1 of b = 1 hebben gehad.
Zij (1, c) nu een willekeurig paar uit de rij (1, 2), (1, 3), (1, 4)... K1,c heeft twee directe kinderen:
K1,c+1 en K1+c,c. K1,c+1 is ook 1 breed, dus dit paar hebben we al bekeken en abs(1 + c− c) = 1,
dus K1+c,c bevat met Stelling 7.8 ook geen vierkantjes.

(1, 1)

(1, 2)

(1, 3) (3, 2)

(1, 4) (4, 3) (3, 5) (5, 2)

(1, 5) (5, 4) (4, 7) (7, 3) (3, 8) (8, 5) (5, 7) (7, 2)

(1, 6)(6, 5)(5, 9)(9, 4)(4, 11)(11, 7)(7, 10)(10, 3)(3, 11)(11, 8)(8, 13)(13, 5)(5, 12)(12, 7)(7, 9)(9, 2)

Voor elk licht blauw paar (a, b) geldt ook dat Ka,b en Kb,a geen vierkantjes bevatten.
De rij van (ongeordende) paren die we hiermee hebben verkregen is (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)... (ofte-
wel alle paren die 1 verschillen behalve (1,2).)
Merk nu op dat voor alle paren (c, d) in de boom die nu nog zwart zijn geldt dat Kc,d een kind is
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van (Ka,b) waarbij (a, b) een element is van de zojuist genoemde rij van paren die 1 verschillen.
Nu geldt ook dat ofwel Gevolg 7.20 ofwel Gevolg 7.35 geldt voor K1+c,c, afhankelijk van of 1 + c
even of oneven is. Gevolg 7.20 of Gevolg 7.35 vertelt ons nu van elk kind van K1+c,c of deze wel of
niet een vierkantje bevat.

(1, 1)

(1, 2)

(1, 3) (3, 2)

(1, 4) (4, 3) (3, 5) (5, 2)

(1, 5) (5, 4) (4, 7) (7, 3) (3, 8) (8, 5) (5, 7) (7, 2)

(1, 6)(6, 5)(5, 9)(9, 4)(4, 11)(11, 7)(7, 10)(10, 3)(3, 11)(11, 8)(8, 13)(13, 5)(5, 12)(12, 7)(7, 9)(9, 2)

Voor elk groen paar (a, b) geldt ook dat Ka,b en Kb,a geen vierkantjes bevatten en voor elk rood
paar (a, b) geldt dat Ka,b en Kb,a wel een vierkantje bevat.
Uit Gevolgen 7.20 en 7.35 volgt nu dat als a 6= 1 6= b en we bepalen het paar (c, d) maximaal, zodat
het Euclidisch algoritme op (a, b) uit komt op (c, d) en c− d = 1, dan geldt: Als c, d 6∈ {a, b} en

• c is oneven,

• c is even en {a, b} 6= {2c+ d, c+ d},

dan bevat Ka,b een vierkantje en in alle andere gevallen bevat Ka,b geen vierkantje.
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8 Vermoedens en open problemen

Terwijl ik bezig was met het schrijven van deze scriptie, heb ik meerdere vermoedens ontwikkeld,
die ik helaas niet meer kan bewijzen. Ondanks dat wil ik ze hier toch wel noemen.

Vermoeden 8.1. De boom zoals gedefinieerd in Gevolg 6.37 geeft een relatie tussen alle Koetsier-
figuren. Nu blijkt dat er ook echt geldt dat als twee paren dicht bij elkaar in deze boom voorkomen,
ze ook meer op elkaar lijken.
In het algemeen geldt:

• Kinderen van K1,4/K4,1 bevatten veel lijnen die er zo uitzien:

De gesloten figuren die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld:

• Kinderen van K4,3/K3,4 bevatten veel lijnen die er zo uitzien:

De gesloten figuren die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld:
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• Kinderen van K3,5/K5,3 bevatten veel lijnen die er zo uitzien:

Verder bevatten deze Koetsier-figuren erg veel vierkantjes.
De gesloten figuren die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld:

• Kinderen van K5,2/K2,5 bevatten veel lijnen die er zo uitzien:
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Verder bevatten deze Koetsier-figuren ook erg veel vierkantjes, dit komt waarschijnlijk omdat
ze allemaal ook kinderen zijn van een figuur Ka,b met abs(a− b) = 2 en deze bevatten volgens
Opmerking 7.9 alleen maar vierkantjes.
De gesloten figuren die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld:

Vermoeden 8.2. In de inleiding heb ik gezegd dat ik graag zou willen kunnen voorspellen wanneer
er bepaalde grotere gesloten figuren voorkomen in een Koetsier-figuur. Helaas heb ik uiteindelijk
alleen kunnen bewijzen wanneer er een vierkantje voorkomt, maar ik heb wel een aantal dingen
opgemerkt over het voorkomen van andere figuren.
Het blijkt dat het vierkantje het enige figuur is dat door de gehele boom uit Gevolg 6.37 voor-

komt. Het plusje, , komt bijvoorbeeld alleen voor onder de kinderen van K1,3/K3,1 en het

sneeuwvlokje, , komt alleen voor onder de kinderen van K7,3/K3,7.

Vermoeden 8.3. Opmerking 7.5 zegt dat als twee figuren in dezelfde reeks voorkomen, ze erg op
elkaar lijken, in hoeverre ze echter op elkaar lijken is nog wat vaag. Als je twee van dit soort figuren
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bekijkt zie je wel dat ze inderdaad echt op elkaar lijken, maar het zou goed kunnen dat het mogelijk
is om hier een duidelijkere stelling over te formuleren.

Open probleem 8.4. Als je de lijn tekent in de rechthoek van grootte a, b, komt deze niet door
alle hokjes en daardoor vormen de lijntjes in het bijbehorende Koetsier-figuur geen aaneengesloten
reeksen (zie Stelling 4.25). Met de constructie die is gegeven in het bewijs van Lemma 3.23, kunnen
we echter wel nog meer lijnen toevoegen totdat de rechthoek wel helemaal gevuld wordt. Vervol-
gens kunnen we elk van deze lijnen opnieuw trekken waarbij we de lijntjes steeds om en om zetten,
net als in een Koetsier-figuur. Op deze manier kunnen we het Koetsier-figuur ook definiëren voor
rechthoeken met hoogten en breedten die niet relatief priem zijn. Merk op dat omdat er in dit
geval meer lijnen zijn, we ook meerdere keren een keuze moeten maken over welke helft van de lijn-
tjes we tekenen. Hierdoor bestaan er in dit geval ook meerdere van dit soort figuren in zo’n rechthoek.

Een rechthoek van grootte 6,4, met zijn lijn We voegen een extra lijn toe.

Twee manieren waarop dit kan worden omgezet naar een ”Koetsier-figuur”.

Je zou de lijn ook zo kunnen tekenen. Hierbij krijg je dan bijvoorbeeld dit figuur.

Open probleem 8.5. Het blijkt dat als je zeer grote Koetsier-figuren gaat bekijken, je hierin an-
dere Koetsier-figuren kan zien door als het waren ’uit te zoomen’ of ’de details weg te laten’ (zie het
voorbeeld hier onder).
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K55,89 K13,21 K3,5

Voor de paren van de getallen hoogte en breedte waar dit voor gebeurd lijkt altijd te gelden dat
ze uit dezelfde kettingbreuken reeks komen. In het geval van het voorbeeld: 3

5 , 13
21 en 55

89 zijn drie
breuken uit de kettingbreuk ontwikkeling van de gulden snede.
Dit kan je voor elke reeks van kettingbreuken doen, echter hoe ver twee breuken uit zo’n reeks van
elkaar verwijderd moeten zijn zodat de bijbehorende figuren op elkaar lijken, is mij nog onduidelijk.
Zo als je in het voorbeeld ziet is het ook mogelijk dat een figuur erg lijkt op het complement van
een ander figuur.
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9 Bronvermelding
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