
“Datheb ik tochal andersmeegemaakt.Het isniet
gemakkelijk omsamen te spelenals er gastenzijn
die elkaarniet kunnen luchten.BijAnderlecht
zatengewoonmeer ego’s.Dathaderookmee te
makendat zegekochtwerdenals ‘déman’. Bij Club
wordtmeergekekennaarhetprofiel enof een spe-
lerwelhet karakterheeft dat indezegroeppast.”

6. Veel grinta bij Club
“Winnenstaat bijAnderlecht altijd centraal. Een
overgangsseizoenkennenzeniet, behalve vorig
jaarmisschien.Enzie, zewerden tochweerkam-
pioen.Diehonger is bij Club sinds eenpaar jaar
terug. Zeker sindsdekomst vanPreud’homme.
“Ik vinddat ernumeergrinta is bij Clubdanbij

Anderlecht.Dat is belangrijk als je kampioenwil
worden.Vorig jaarhebbenwe indeplay-offs zeven
of acht vande tienmatchengedomineerdmet
goedvoetbal,maar tochvergatenwehet af te
maken.Alswe strakskampioenwordenmet tien
slechtematchen, zal niemandonsdat kwalijk
nemen. Indeplay-offs iswinnenhetbelangrijkste.”

7. Beker als boost
“Wees ermaar zeker vandathetbijAnderlecht
steektdatwij debekerpakten. Ikkenhethuis
daarvoorgoedgenoeg.Wehebbenvanonzemen-
tal coachRudyHeylen trouwenseenfilmpjegekre-
genvandeeerstematch totwediebekeromhoog
staken.Dat geeft zo’ngoedgevoel.Daaromook
plaats ikdit bij dehoogtepuntenuitmijn carrière.
“MetAnderlecht gingenweerbijnaaltijd vroeg

uit tegenkleineploegen.Rupel-Boomof zo.Kijk,
we speelden incompetitie altijdmetdezelfdeploeg
endanwerdenerplots andere jongens ingegooid.
Datmaggeenprobleemzijn,maar toch ishet vaak
zo.Eneens je indekwartfinalekomt, denk ikwel
datdebeker altijd eendoelwordt.”

8. Besiktas Europese climax
“MetAnderlechtben iknooitverdergeraaktdande
achtstefinalesvandeEuropaLeague.Dat isvijf jaar
geleden,wegingener toenuit tegenHamburg.Wat
wemetClubtegenBesiktashebbenbeleefd,datwas
echtindrukwekkend.Wegingenanderhalfuurvoor
dematchkijkenmetwelkschoeiselwemoestenspe-
len en er was al 20.000 man. En allemaal fluiten.
Fantastisch.VoormijwasdathetEuropesehoogte-
punt uit mijn carrière. Veel mooier danmijn doel-
punt tegenACMilan in2012.
“Oké,dat isChampionsLeagueendenamenzijn

groter, maar de ploegen die dit seizoen de kwartfi-
nalesvandeEuropaLeaguespelen,kunnenperfect
mee in de Champions League. Iedereen zal nu
lachen, maar als je in de halve finales zou kunnen
geraken, waarom kun je dan niet nog verder door-
stoten?Ikdenknietdathetgemakkelijkisomtewin-
nen tegenons.”

9. Titel evident in Anderlecht
“Ikhebdanwel al drie titels veroverdbij
Anderlecht, kampioenwordenmetClubzoume
meerwaardzijn.Misschienzelfshethoogtepunt
vanmijn carrière. BijAnderlecht leekhetnormaal
datwede titel pakten.Mijngrootstedoel isnog
steeds een seizoenmakenwaarover zebinnen
twintig jaarnogzullen spreken.
“Debekerhebbenweal, de titel kanzeker enwe

mogennogaltijdhopenopdehalvefinale vande
EuropaLeague.Dat opéén jaarklaren, zougewel-
dig zijn.Dat is ookhet gevoel dat indezegroep
leeft: debeker alleen isniet genoeg.Kampioen
worden, dat kun jeniet beschijven.Ofdatnu in
eerste klasse, tweedeprovinciale ofmet jemini-
voetbalploeg is, het blijft een fantastischgevoel.”

10. Scoren voor supporters
“Club staatweerwaar hetwilde staan endat kan ik
ookvanmezelfzeggen.Toenikhierarriveerde,was
het debedoeling omopnieuwnummer één tewor-
den. Dat is gelukt.Dat ikmijngoals anders vierdan
bijAnderlecht?Hetiseenveranderingvaningesteld-
heid. Ik ben nu blij voormezelf en de ploeg, terwijl
ik scoren vroeger als normaal beschouwde. Toen
dacht ik: het ismijn job.Nugeniet ikmeeromdat ik
meteendoel inmijnhoofdzit:demensenietsterug-
geven. Dat sommige fans me mijn overstap van
Anderlecht kwalijknamen, versta ik.Maarna twee
jaarmagdatwelvergetenzijn. Ikdenkdatzeinmid-
delswel ziendat ik er vol voorga.” ⇥WDK/TTV 

tevenDefour is na twee speeldagen in
play-off I demetronoomvan
Anderlecht, want StevenDefour had
173 balcontacten over die tweewedstrij-
den. Anderlecht domineerde bij
Standard, datwas een ander cijfer in de
krant. Hetwonmeer duels, had veel
meer balbezit, drie keer zoveel corners,

gaf zestig passesmeer dan Standard en die
waren ook nog eens nauwkeuriger. Goed zo,
Steven enRSCA.
Afgelopenwoensdagwas het Atlético-Real

voor de Champions League. Real had op het
veld van de stadsgenoot 58 procent balbezit,
schoot twee keer zoveel op doel (8-16), vier keer
zo precies (2-8 ‘on target’) en passte haast dub-
bel zoveel: 239 tegen 464 passes. Lijkt op een-
richtingsvoetbal,maarAtlético had evengoed
kunnenwinnen, zegt het gevoel (waarmee
vaak ietsmis is,maar dat terzijde).
En Standard-Anderlecht dan?Die alomte-

genwoordige StevenDefourwerd in een
andere krant ervan beticht “in dewar” te zijn
geweest. Hij kwamnooit in dewedstrijd. De
uitslag van Standard-Anderlechtwas 3-1.
Zelden is Anderlecht op het veld van Standard
zoweggespeeld, aldus de unanieme commen-
taren van de schrijvende en pratende sport-
media.
Statistieken bewijzen soms alles en soms

niks. Statistiekenmoeten representatief zijn:
tweewedstrijden ver in de play-offs statistie-
ken op demensheid loslaten, is nonsens.
Halfweg na vijf wedstrijden is al riskant; na tien
wedstrijden lijkt logischer. Statistiekenmoeten
relevant zijn. Statistiekenmoeten de essentie

meten,wantmeten zon-
der tewetenmaar den-
ken dat je hetweet, dát is
pas tijdverlies.
Daarom is het goed

om te kijkenwaar het in
voetbal omdraait.
Voetbal is het spelmet de
minste goals, bijgevolg
met de grootste kans dat toeval de uitslag
bepaalt.Meet dus vooral de acties of de para-
meters die dat toeval beïnvloeden. Trond
Sollied had één parameter: balls in the sixteen.
Sollied had gelijk. Balbezit is paswaardevol,

als je erin slaagt omballen in de zestien te krij-
gen. Balbezit per speler is ookwaardevol (zie
Defour),maar al veel belangrijker is de verti-
cale spelprogressie,met anderewoorden:wat
doet een spelermet een bal op een gegeven
moment?Hoeveel schuift hij ons spel op, rich-
ting overkant? Creëert hij ruimtemet zijn
acties?
Een verdediger diemaar tien keer aanval-

lend aan de bal komt en daarvan drie keer over
veertigmeter een haarfijne cross trapt in de
rug van de verdediging,met drie kansen tot
gevolg: gauwopstellen.Maarwat als hij zelf te
traag is omde ruimte in zijn rug te belopen:
niet opstellen?Danhad Frank de Boer nooit
gespeeld op hetWKvan 1998 en had hij nooit
de cross aller crosses gegeven opDennis
Bergkamp tegenArgentinië. In zuivere sport-
statistiekmag hetwaardecijfer (10 op 10) van
die actie nooit afhangen van de fenomenale
kap en de goal vanBergkampdie daarop
volgde.

Voetbal is simpel en ook
weer niet, omdat het zo’n
onberekenbare sport is,
super-interactief enweinig
repetitief. In voetbalwint
soms de slechtere ploeg die
maar de helft van de tijd aan
de bal is, drie keer over de
middenlijn sukkelt,maar

wel drie op drie scoort. In elke andere sport
scoren de tegenstanders altijdmeer, en
winnen.
Daaromheeft voetbal een probleemmet sta-

tistiek en zeggen cijfertjes onmiddellijk na een
wedstrijd niks. Eenwedstrijd herbekijken en
cijfermatig in kaart brengen,waardoor ook het
proces en niet alleen het resultaat zichtbaar
wordt, dat is voetbalstatistiek. En lul niet lan-
ger overMoneyball, het verhaal van baseball-
manager Billy Beane, vereeuwigd in een film.
Versimpeld dus, waardoor het lijkt alsof Billy
Beanewarempel statistiek gebruikt om spelers
te evalueren.
Dat klopt, alleen had baseball al honderd

jaar statistiek en heeft Billy Beane andere cij-
fergegevens gebruikt, zoals ‘on base percen-
tage’, ietswat je zou kunnen vergelijken in het
voetbalmet terreinwinst. Beanewist zich ook
gesteund door Sabermetrics, een organisatie
van fanatieke hobby-statistici die zich al jaren
de kop brekenwelke baseballstats de doorslag
geven. Daaromeen oproep aan de verlichte
geesten van het edele voetbalspel: ga op zoek
naar de juiste parameters en statistieken die er
toe doen en komdan eens terugmet die
gecommercialiseerde onzin-cijfertjes.
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Onzin-cijfertjes
column Statistiekenmoeten

de essentie meten,
want meten is weten.
Maarmeten zonder
te weten en denken
dat je het weet,
dát is pas domS

voorhandspel vanRafinha.Bia
zette de elfmeter om.
Met Louismee in de spits en

Trebel centraal ophetmidden-
veldgingStandardopzoeknaar
degelijkmaker. Spanning troef,
maar tot uitgespeelde kansen
kwamendeRouches niet.
In de toegevoegde tijd

maaktededebuterendeaanval-
ler Tabekou – inderhaast opge-
roepennahet forfaitvanSimon
–opdecounterde1-3.Eenweek
na de demonstratie en de dolle
vreugde tegen titelconcurrent
Anderlecht reageerde het
publiekvanSclessinuiterstmis-
noegd.Zosnelkanhetgaanvan
opnaar af. ⇥AR 

Pedersen laat Gent dromen van titel

AAGent is de eerste ploeg
die in deze play-off I op
verplaatsing konwinnen.
Pedersen scoorde twee
keer tegen Standard en
brengt de Buffalo’s
voorlopig aan de leiding.

Riga zei gisterenmiddagdat hij
het volste vertrouwen had in
OnoomdegeblesseerdeCarcela
te vervangen op de linkerflank.
Wat bleek? Dat hij een ander

plan in zijn hoofd had. Hij gaf
devoorkeuraanDeSartenpos-
teerde Trebel linksmidden. De
coach van Standard heeft al
betere ideeën gehad.
Bij AA Gent ontbrak Moses

Simon.DeNigeriaanmelddeaf
wegens nog te veel hinder aan
zijn verzwikte enkel. Zijn ken-
nismakingmetSclessinzalvoor
later zijn. Zijn afwezigheid
weerhield de Buffalo’s er niet
van ommet bewegingsvoetbal
voor dreiging te zorgen. In
zoverredatzenietonlogischop
voorsprong kwamen.
Halfweg de eerste helft

knalde Pedersen de 0-1 binnen.
DeDeenstondvoorheteerstdit

seizoenaandeaftrap,afgeremd
als hij werd door een zware
knieblessure in juli.Nauwelijks
tweeminutennadie openings-
goal was er een fameuze red-
ding van Thuram nodig om
Dejaegerevande0-2 tehouden.
Het bleek slechts uitstel, want
Pedersen zorgde voor de ver-
dubbeling van de Gentse voor-
sprong met een wereldgoal
vanop 30meter.
Standard reageerde fel. Sels

pareerde tweedichte pogingen
en Sclessin claimde een straf-
schop voor een overtreding op
De Camargo. Geldhof ging er
niet op in.De strafschopkwam
eruiteindelijk tochrondhetuur

M Gent-
spits Niklas
Pedersen
plaats de
bal mooi
in de hoek
voor de
openings-
goal.
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ontvangtmorgen Anderlecht

Kompany in dubio over blessure
Er heerst onduidelijkheid omtrent de afwezigheid van Vincent

Kompany. “Hij heeft last van een spierbles-
sure, maar we weten niet hoeveel weken
hij onbeschikbaar is”, zei Manuel Pellegrini,
zijn coach bij Manchester City. “We weten
ook niet of hij fit zal zijn voor het einde

van het seizoen.” De ‘Citizens’ zijn
weggezakt naar de vierde plaats
in de Premier League en
ontvangen morgen West Ham
United. ⇥BELGA 

Standard 1

AAGent 3


