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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over klassen van functies gedefinieerd op de Baire-ruimte.
Voor een aantal belangrijke klassen van functies zijn representaties door middel
van spelen ontwikkeld, die zeer nuttig blijken te zijn. Het meest in het oog
springende voorbeeld hiervan is Wadge’s karakterisering van de continue functies,
die heeft geleid tot de theorie van de Wadge-hiërarchie. Zich baserend op een
resultaat van Jayne en Rogers heeft Andretta In 2006 een representatie door
middel van spelen gegeven van de Δ1

2 functies (in de taal van dit proefschrift
is dit de klasse Λ2,2). Karakteriseringen met behulp van spelen zijn belangrijk
omdat ze zogenaamde “Wadge-style” bewijstechnieken mogelijk maken. Andretta
en Martin klagen in hun paper over Borel-functies dat

“there is no analogue of the Wadge/Lipschitz games for Borel functions,
[and] hence many of the standard proofs for the Wadge hierarchy do not
generalize in a straightforward way to the Borel set-up.”

Dit gaf aanleiding tot twee belangrijke vragen:

1. Kunnen vergelijkbare karakteriseringen worden gegeven van andere klassen
van functies, in het bijzonder van de klasse van alle Borel-functies en de
klasse Λ3,3?

2. Bestaat er een parallel van de Jayne-Rogers stelling op het derde niveau
van de Borel-hiërarchie?

Dit proefschrift bevestigt deze vragen (stellingen 2.0.9, 5.1.1 en 5.2.8).
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