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Combinatieleer in het Lottospel 
 

Leon Lenders, Bree 
 

Zoals bekend worden er bij het lottospel 6 verschillende getallen en 1 reservegetal getrokken uit 45 
getallen. Het is de bedoeling om deze 6 getallen te voorspellen. Ook wanneer men 2, 3, 4, 5 getallen, 
met of zonder het reservegetal,  voorspeld heeft krijgt men een geldprijs. 
 

De eenvoudigste manier om het lottospel 
te spelen is één enkelvoudig formulier in te 
vullen, dit wil zeggen dat men 6 getallen 
aanduidt in een rooster van 45 getallen. Dit 
kost 1,00 euro.  
 
Op een enkelvoudig lotto-formulier staan 7 
kolommen met telkens 2 roosters met de 
45 getallen. Per ingevulde rooster betaalt 
men dus 1,00 euro. Men kan ook een 
meervoudig formulier invullen (zie 
verder), dit wil zeggen dat men 7 tot en 
met 15 getallen kan kiezen uit de 45 
getallen; dit verhoogt de winstkansen en 
kost dus ook meer. 
 
 

 
Ik zal drie facetten van het lottospel bespreken. 

1. De winstkansen bij een enkelvoudig formulier 
2.  De prijs van een meervoudig formulier 
3. De winst bij een meervoudig formulier 

 
1. De winstkansen bij een enkelvoudig formulier 
 

Het totaal aantal mogelijke uitkomsten bij een lotto-trekking – het reservegetal laten we even buiten 
beschouwing - is gelijk aan het aantal mogelijkheden om 6 verschillende getallen uit 45 getallen te 
kiezen, waarbij de volgorde niet van belang is. Dit aantal is dus 𝐶!"! = !"!

!!.!"!
= 8  145  060. 

(*) Helemaal op het einde van deze tekst vind je de volledige uitwerking van deze berekening. 
De kans om met 1 rooster een “zes” te halen is dus !

!  !"#  !"!
= 0,000  012  28  % . Indien men 

wekelijks een volledig enkelvoudig formulier van 14,00 euro (= 14 roosters) inlevert, heeft men 
gemiddeld om de 11 188 jaren een “zes”. Men heeft dan wel meer dan 8 miljoen euro betaald.  
 
De kans om “drie, zonder reservegetal” te halen berekent men als volgt. 
Men moet nu rekening houden met 6 “goede” getallen, 1 reservegetal en 38 “slechte” getallen 
Voor 3 juiste getallen, zonder het reservegetal, is het aantal mogelijkheden om uit 6 “goede” getallen 
er 3 te kiezen en uit 38 “slechte” getallen er 3 te kiezen gelijk aan 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!"! = 20  .    8436 =
168  720. De kans om met 1 rooster “drie, zonder reservegetal” te halen is dus  !"#  !"#

!  !"#  !"!
= 2,0714%. 

Dit is ongeveer 1 kans op 48. Indien men iedere week met een volledig formulier van 14,- euro ( = 14 
roosters) speelt, is de kans op “drie, zonder reservegetal” dus ongeveer 29 %; men moet dan 
gemiddeld om de 3,5 weken een “drie, zonder reservegetal” halen. Men heeft daarvoor dan 49,- euro 
betaald, terwijl de winst voor “drie, zonder reservegetal” slechts 5,- euro is. 
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Voor 3 juiste getallen, met het reservegetal, is het aantal mogelijkheden om uit 6 “goede” getallen er 
3 te kiezen, één reservegetal en uit 38 “slechte” getallen er 2 te kiezen gelijk aan 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!"! =
20  . 1  . 703 = 14  060. De kans om met 1 rooster “drie, met reservegetal” te halen is dus  !"  !"!

!  !"#  !"!
=

0,1726%. Dit is ongeveer 1 kans op 579.  
 
Voor 4 juiste getallen, zonder het reservegetal, is het aantal mogelijkheden om uit 6 “goede” getallen 
er 4 te kiezen en uit 38 “slechte” getallen er 2 te kiezen gelijk aan 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!"! = 15  . 703 = 10  545. 
De kans om met 1 rooster “vier, zonder reservegetal” te halen is dus  !"  !"!

!  !"#  !"!
= 1,294%. Dit is 

ongeveer 1 kans op 772.  
 
Voor 4 juiste getallen, met het reservegetal, is het aantal mogelijkheden om uit 6 “goede” getallen er 
4 te kiezen, één reservegetal en uit 38 “slechte” getallen er 1 te kiezen gelijk aan 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!"! =
15  . 1  . 38 = 570. De kans om met 1 rooster “vier, met reservegetal” te halen is dus  !"#

!  !"#  !"!
=

0,0070%. Dit is ongeveer 1 kans op 14290.  
 
Voor 5 juiste getallen, zonder het reservegetal, is het aantal mogelijkheden om uit 6 “goede” getallen 
er 5 te kiezen en uit 38 “slechte” getallen er 1 te kiezen gelijk aan 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!"! = 6  . 38 = 228. De 
kans om met 1 rooster “vijf, zonder reservegetal” te halen is dus  !!"

!  !"#  !"!
= 0,002799%. Dit is 

ongeveer 1 kans op 35 724.  
 
Voor 5 juiste getallen, met het reservegetal, is het aantal mogelijkheden om uit 6 “goede” getallen er 
5 te kiezen, één reservegetal en uit 38 “slechte” getallen er geen te kiezen gelijk aan 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!"! =
6  . 1  . 1 = 6. De kans om met 1 rooster “vijf, met reservegetal” te halen is dus  

!
!  !"#  !"!

= 0,000074%. Dit is ongeveer 1 kans op 1 357 510.  
 
Voor 2 juiste getallen, met het reservegetal, tenslotte is het aantal mogelijkheden om uit 6 “goede” 
getallen er 2 te kiezen, één reservegetal en uit 38 “slechte” getallen er 3 te kiezen gelijk aan 
𝐶!!.𝐶!!.𝐶!"! = 15  . 1  . 8  436 = 126  540. De kans om met 1 rooster “twee, met reservegetal” te halen 
is dus  !"#  !"#

!  !"#  !"!
= 1,5536%. Dit is ongeveer 1 kans op 64.  Indien men iedere week met een volledig 

formulier van 14,- euro ( = 14 roosters) speelt, is de kans op “twee, met reservegetal” dus ongeveer 
22 %; men moet dan gemiddeld om de 4,5 weken een “twee, met reservegetal” halen. Men heeft 
daarvoor dan 63,- euro betaald, terwijl de winst voor “twee, met reservegetal” slechts 3,- euro is. 

 
2.  De prijs van een meervoudig formulier 

 
Op een meervoudig formulier kan men 7 
tot 15 getallen in de rooster van 45 
getallen kiezen. 
 
Indien men in dit rooster 7 getallen invult,  
kan men uit deze 7 getallen op 𝐶!! =

!!
!!.!!

=
7 mogelijkheden er 6 kiezen. Eén rooster 
van 7 getallen is dus precies gelijk aan 7 
enkelvoudige roosters van 6 getallen. Men 
betaalt voor dit formulier dan ook 7 keer 
de prijs voor een enkelvoudige tabel of 7 
euro.  
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Indien men 1 rooster van 9 getallen invult, kan men uit deze 9 getallen op  

mogelijkheden er 6 kiezen. 1 rooster van 9 getallen is dus precies gelijk aan 84 roosters van 6 
getallen. Men betaalt voor 1 rooster van 9 getallen dus ook 84 euro. 
Indien men 1 rooster van 15 getallen invult, kan men uit deze 15 getallen op 𝐶!"! = !"!

!!.!!
= 5  005 

mogelijkheden er 6 kiezen. 1 rooster van 15 getallen is dus precies gelijk aan 5 005  roosters van 6 
getallen. Men betaalt voor 1 rooster van 15 getallen dus ook 5 005  euro. 

 
3. De winst bij een meervoudig formulier 

 
Indien men met 1 rooster van 8 getallen drie getallen, zonder reservegetal, juist heeft, krijgt men 10 
maal de winst van “drie juiste getallen”. Dit komt omdat men uit de 5 “slechte” getallen op het 
ingevulde formulier op 10 mogelijkheden er 3 “slechte” kan kiezen. Voor iedere keuze krijgt 
men de winst voor “drie juiste getallen”. 
 
Indien men met 1 rooster van 8 getallen vier getallen, zonder reservegetal, juist heeft, krijgt men 6 
maal de winst van “vier juiste getallen” en nog eens 16 maal de winst van “drie juiste getallen”. Uit 
de 4 “slechte” getallen op het ingevulde formulier kan men op 6 mogelijkheden er 2 “slechte” 
kiezen; bij de 4 “goede” getallen op het formulier kan men dus op 6 mogelijkheden er 2 “slechte” 
voegen, hetgeen telkens de winst van “vier juiste getallen ” oplevert. Uit de 4 “goede” getallen kan 
men op 4 mogelijkheden er 3 “goede” kiezen; uit de 4 “slechte” getallen kan men op 4 
mogelijkheden er 3 “slechte” kiezen; dus kan men op  mogelijkheden 3 “goede” en 3 “slechte” 
getallen kiezen en krijgt men 16 maal de winst van “drie juiste getallen”. 
 
Indien men met 1 rooster van 8 getallen drie getallen, met reservegetal, juist heeft, heeft men dus 3 
goede getallen, 1 reservegetal en 4 foute getallen. Hieruit kan men op 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 6 manieren 3 
juiste getallen, met het reservegetal, en 2 foute getallen kiezen. Men kan ook nog op 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 4 
manieren 3 juiste getallen, zonder het reservegetal kiezen en 3 foute getallen kiezen en op 
𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 12 manieren 2 juiste getallen, met het reservegetal, en 3 foute getallen kiezen. Men 
krijgt dus 6 maal de winst voor 3 getallen met reservegetal, 4 maal de winst voor 3 getallen zonder 
reservegetal en 12 maal de winst voor twee getallen met reservegetal. 
 
Indien men met 1 rooster van 10 getallen (prijs : 1,00 euro maal  = 210 euro) vier 
getallen, zonder reservegetal, juist heeft, krijgt 15 maal de winst van “vier juiste getallen” en 80 maal 
de winst van “drie juiste getallen”. Men heeft namelijk 4 “goede” getallen en 6 “slechte” getallen” op 
het ingevulde formulier. Uit de 6 “slechte” getallen kan men op 15 mogelijkheden er 2 “slechte” 
kiezen; bij de 4 “goede” getallen kan men dus op 15 mogelijkheden er 2 “slechte” voegen, hetgeen 
telkens de winst van “vier juiste getallen” oplevert. Uit de 4 “goede” getallen kan men op 4 
mogelijkheden er 3 “goede” kiezen; uit de 6 “slechte” getallen kan men op 20 mogelijkheden er 
3 “slechte” kiezen; dus kan men op 4 x 20 mogelijkheden 3 “goede” en 3 “slechte” getallen kiezen, 
dus 80 maal de winst van “drie juiste getallen”. 
 
In de tabel “Gecumuleerde winsten” (zie onder) vind je alle mogelijkheden wat betreft het aantal aan 
te kruisen getallen en alle winsten die eraan verbonden zijn als men een aantal getallen juist heeft.  
 
Heeft men bijvoorbeeld 10 getallen aangekruist (rood veld boven) en men heeft vijf getallen juist met 
het reservegetal (geel veld links), krijgt men 1 maal de winst voor rang 2 (5 met reservegetal), 4 maal 
de winst voor rang 3 (vijf zonder reservegetal), 20 maal rang 4 (vier met reservegetal), 30 maal rang 
5 (vier zonder reservegetal), 60 maal rang 6 (drie met reservegetal), 40 maal rang 7 (drie zonder 
reservegetal) en tenslotte 40 maal rang 8 (twee met reservegetal). 
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We werken dit nog bondig uit. 
We hebben dus 5 juiste getallen, 1 reseregetal en 4 foute getallen. 
Rang 2 (5 juist van 5, 1 reserve van 1, 0 fout van 4) : 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 1.1.1 = 1 
Rang 3 (5 juist van 5, 0 reserve van 1, 1 fout van 4) : 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 1.1.4 = 4 
Rang 4 (4 juist van 5, 1 reserve van 1, 1 fout van 4) : 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 5.1.4 = 20 
Rang 5 (4 juist van 5, 0 reserve van 1, 2 fout van 4): 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 5.1.6 = 30 
Rang 6 (3 juist van 5, 1 reserve van 1, 2 fout van 4) : 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 10.1.6 = 60 
Rang 7 (3 juist van 5, 0 reserve van 1, 3 fout van 4) : 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 10.1.4 = 40 
Rang 8 (2 juist van 5, 1 reserve van 1, 3 fout van 4) : 𝐶!!.𝐶!!.𝐶!! = 10.1.4 = 40 
 
Merk op dat de som van de onderste getallen in de combinatiegetallen telkens gelijk is aan 10 (5 
juiste, 1 reservegetal en 4 foute) en dat de som van de bovenste getallen steeds gelijk is aan 6. 
 
Maak nu voor een aantal gevallen zelf de berekeningen en controleer je resultaten met de gegevens in 
de tabel. 
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Besluit 
Indien men dus in één rooster meer dan zes getallen aanduidt, zal de prijs voor dit formulier precies 
zoveel keer stijgen als de winstkansen stijgen. Ook de uitgekeerde winsten stijgen precies evenredig. 
Want alle prijzen en winsten zijn berekend met behulp van de “combinatie-formule” uit de 
stochastiek. 
 
 
(*)Berekening van een “aantal combinaties van p verschillende elementen uit n elementen” 
Bijvoorbeeld : 

Het aantal combinaties van 6 elementen uit 45 elementen = C45
6 = 45!

6!.(45− 6)!
= 45!
6!.39!  

Algemeen : 
)!!.(

!
pnp

nC pn −
=  met : n! (spreek uit : “n-faculteit”) = n.(n-1).(n-2)…..3.2.1 

 
Zo is 6! = 6.5.4.3.2.1 = 720 
45! = 45.44.43.42……5.4.3.2.1 = (zeer groot getal – meer dan 57 cijfers) 
39! = 39.38.37.36……5.4.3.2.1 = (zeer groot getal – meer dan 47 cijfers) 
 
De breuk kan uitgewerkt worden zonder deze zeer grote getallen zelf te berekenen. 
 
45! = 45.44.43.42.41.40.39.38.37. 36.35.34….5.4.3.2.1 = 45.44.43.42.41.40. 39! 
 
45!
6!.39!

= 45.44.43.42.41.40. 39!
6.5.4.3.2.1. 39!

= 45.44.43.42.41.40
6.5.4.3.2.1

= 3.11.43.7.41.20 = 8 145 060  

 
Sommige rekentoestellen (in ieder geval de wetenschappelijke toestellen) hebben een toets om een 
faculteit te berekenen, meestal aangeduid met het ! – teken. 
 
Wetenschappelijke rekentoestellen bezitten ook een toets of functie om direct de volledige 
combinatie te berekenen, meestal aangeduid met “nCr”.  
Bijvoorbeeld : 𝐶!"!  =  “45 nCr 6”  of   “nCr(45,6)” 


