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Opgave 5
20

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat overleg nodig is omdat de beide renners
individueel zullen kiezen voor die strategie die ongeacht de keuze van de
ander het meeste oplevert (dominante strategie) en dat is in dit geval ‘wel
doping’: 60 tegen 35, respectievelijk 20 tegen 15.

21

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat als gevolg van dopinggebruik de
gezondheidskosten / opsporingskosten voor de samenleving kunnen
oplopen.
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maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat wielerploegen geld investeren in
materialen (fietsen, kleding e.d.) die specifiek gemaakt worden om
kwaliteiten van individuele renners te verhogen en dat een op doping
betrapte renner zo lang uitgesloten kan worden van deelname aan
wedstrijden, dat hij geen of onvoldoende opbrengsten oplevert om die
specifieke investeringen terug te verdienen.
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maximumscore 3
alternatief 3
Uit de motivering moet blijken dat:
• het saldo van opbrengsten min kosten van de renner die geen doping
gebruikt groter kan worden dan dit saldo van de renner die wel doping
gebruikt. Als de laatste betrapt wordt, levert hij prijzengeld in en zal hij
(extra) inkomsten derven
• de dominante strategie zal veranderen van ‘wel doping’ naar ‘geen
doping’
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2
1

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Op deze manier heeft een wielrenner er belang bij om geen doping te
gebruiken, omdat een groot deel van zijn inkomsten niet direct uitbetaald
wordt maar, onder voorwaarden, wordt toegevoegd aan het inkomen dat
uitgekeerd wordt na afloop van de actieve periode.
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hoger dan
Een voorbeeld van een juiste motivering is:
Blijkbaar zijn de maatschappelijke kosten van dopingcontroles hoger dan
de maatschappelijke opbrengsten van dopingcontroles, want een
wielersport met controles levert een lagere maatschappelijke welvaart op
dan een wielersport zonder controles.
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