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Voetbalstatistiek

A A Gent overwintert nog maar eens in Europa. 
Volgens Hein Vanhaezebrouck niet meer dan 
normaal. Hij haalde er voor de cruciale wed-
strijd de statistieken bij om zijn gelijk te bewij-
zen. Van de vier deelnemers in groep F in de 
Conference League had AA Gent over alle 
wedstrijden het meeste balbezit, de meeste 
doelpogingen, de meeste doelpogingen on 

target, de minste doelpogingen tegen, de minste doel-
pogingen on target tegen. Zelf kreeg Gent de minste 
passes in zijn verdedigende derde tegen en leverde 
het de meeste passes in het aanvallende derde af.

Toch moest Gent donderdag nog vol aan de bak 
om de tweede plaats en het overleven in de Europese 
kneusjescup te verzekeren, maar ook daar had hij 
een verklaring voor. “Alleen de doelpunten hebben 
we niet gemaakt en we hebben er te veel tegen gekre-
gen.” Zes doelpunten gescoord in vijf wedstrijden is 
niet veel, erg weinig zelfs. Zes 
doelpunten tegen is alvast niet 
meer dan de andere ploegen, 
maar die hebben meer gescoord.

Heerlijk, een voetbaltrainer die 
over statistieken begint. Ook inte-
ressant zijn het aantal gewonnen 
duels, gelopen kilometers, hoog 
intensieve sprints. Die leren veel 
over de intensiteit waarmee een 
ploeg in het veld staat. Van AA 
Gent jaargang 2022-2023 hebben 
de meeste neutrale waarnemers 
de indruk dat die intensiteit soms 
ontbreekt. Die stats werden door 
de trainer van Gent niet vermeld.

Het statistiekenbetoog van Vanhaezebrouck werd 
deze week op de korrel genomen op de radio en 
 vergezeld van het commentaar ‘met cijfers kan je 
 alles bewijzen’. Dat is goedkope kritiek. Leg dan uit 
waarom Vanhaezebrouck een beetje naast de kwestie 
argumenteerde, dan maak je de luisteraar ook nog 
wijzer.

Statistieken in de sport zijn erg waardevol, maar 
worden er te pas en te onpas bij gesleurd. Al te lang 
zijn ook foute statistieken gehanteerd om prestaties te 
beoordelen. Helemaal als het teamprestaties betreft. 
Dan beter geen statistiek.

Het meest opvallende voorbeeld van fout gebruik is 
honkbal. Daar verkeek men zich al een eeuw lang op 
de prestaties van slagmannen omdat men op de ver-
keerde data focuste. Tot ene Billy Beane zich met de 
zaak bemoeide en compleet andere cijfers vroeg om 
spelers te beoordelen.

Hij baseerde zich op sabermetrics, een wiskundig 

model dat door heel slimme fans was ontwikkeld. 
 Beane won met zijn Oakland Athletics nooit de World 
Series, maar eindigde traditioneel altijd hoger dan 
zijn payroll liet uitschijnen. In de Amerikaanse 
profsport heet dat ‘goed bezig’. Het verhaal is ver-
� lmd in Moneyball, met Brad Pitt als Billy Beane.

Cijfers bewijzen veel, maar niet alles, niet altijd, en 
vooral niet in alle sport. Balbezit in voetbal is zo’n 
 statistiek. Dat is een erfenis van Johan Cruij� . “Als wij 
de bal hebben, kunnen hun niet scoren.” Balbezit in 
voetbal is als op kop rijden in het wielrennen. Was 
het aantal kilometers op kop een maatstaf, dan had-
den Thomas De Gendt en Tim Declercq (voor beiden 
doe ik mijn hoed af, daar niet van) onder hun beiden 
alle klassiekers gewonnen.

Statistieken zijn pas relevant als er genoeg acties 
zijn, liefst nog repetitief van aard. Iemand zou Hein 
Vanhaezebrouck en al die andere coaches in het voet-

balspel er moeten op wijzen dat 
ze niet met volleybal, basketbal, 
honkbal of handbal bezig zijn. 
Een volleybalploeg die meer aan-
valt dan de andere zal meestal de 
winnende partij zijn. Een basket-
balploeg die twintig shots meer 
neemt, idem, al zal het uiteindelij-
ke resultaat a� angen van het 
slaagpercentage.

Voetbal is een heel apart spel 
en dat heeft niets van doen met 
de fysieke prestatie, want die is 
bijvoorbeeld minder dan in 
 hockey. Evenmin met tactiek, 

want basketbal, volleybal en vooral ijshockey zijn 
 oneindig veel complexer. Voetbal is een buitenbeen-
tje in de spelsporten door de lage score.

Op deze plaats in de krant moet het bij tijd en 
stond worden herhaald: voetbal en toeval verschillen 
één letter, de b, van bal. In geen sport wordt zo 
 weinig gescoord als in voetbal. Bijgevolg is voetbal de 
meest oneerlijke sport ter wereld.

Een ploeg kan met 20 procent balbezit en zonder 
één open doelkans een wedstrijd winnen van een 
ploeg die hen tegen het doel drukt en twintig shots on 
target heeft. Daarom wordt in voetbal zoveel belang 
gehecht aan e�  ciëntie, daarom zijn spelers die mak-
kelijk creëren, vlot afwerken of van een halve kans 
een hele maken, zo duur in de aanschaf.

Baseballlegende Billy Beane is overigens vorig jaar 
aandeelhouder geworden van AZ Alkmaar, een kleine 
ploeg die altijd innovatief te werk moest gaan om ge-
regeld een prijs te pakken. Benieuwd of ze daar nu 
met andere statistieken werken.  

 Voetbal en toeval 
verschillen één 

letter, de b, van bal. 
Het is de meest 
oneerlijke sport 

ter wereld

Vanhaezebrouck staafde de Europese prestaties van AA Gent met cijfers. Veel neutrale waarnemers 
 hebben dan weer de indruk dat de intensiteit soms ontbreekt. Die stats vermeldde de coach niet. © BELGA  

Ook Anderlecht deed deze 
week Europees een duit in het 
zakje, met een uitzege tegen 
Silkeborg. © VIA REUTERS

Rechtstreeks Belgisch 
Champions League-
ticket is binnen  

Club Brugge en Union waren 
eerder al erg belangrijk om wat 
plaatsen op te schuiven, deze 
week hebben AA Gent en An-
derlecht hun duit in het zakje 
gedaan. België staat steviger op 
de achtste plek én stevent met 
nu al 10.600 punten af op een 
recordjaar. Voor 2024-’25 heeft 
ons land al zeker een recht-
streeks Champions League-tic-
ket beet.

Om een rechtstreeks ticket 
voor de groepsfase van de 
Champions League in 2024 te 
krijgen, moest België in de top 
tien staan van de UEFA-landen-
ranking, gebaseerd op het pres-
tatiegemiddelde van de in Euro-
pa spelende clubs over de 
laatste vijf seizoenen. Het be-
lang van zo’n rechtstreeks ticket 
staat buiten kijf. Alleen het 
startgeld in de groepsfase is met 
15,64 miljoen euro een jackpot. 
Voor Club Brugge is er dit sei-
zoen een recordopbrengst. 
Maar alle Europees spelende 
clubs pro� teren van een hogere 

Voor het eerst overwinteren 
met Club Brugge, Union, 
KAA Gent en Anderlecht 
vier Belgische ploegen in 
Europa, een straf unicum. 
De knappe resultaten maken 
ook dat België het uitste-
kend blijft doen op de 
UEFA-coë�  ciëntenranking. 

UEFA-ranking, die beslist over 
in welke fase van welke compe-
titie ze starten.

Ons land tuimelde uit die top 
tien na een magere Europese 
oogst vorig seizoen en het weg-
vallen van de coë�  ciëntiepun-
ten van een sterk 2016-2017. 
Maar de penibele situatie is in-
middels rechtgetrokken voor 
2024. Want België kan mathe-
matisch gezien niet meer uit de 
top tien vallen. De Schotse ploe-
gen zijn allemaal Europees uit-
geschakeld en dus kan onze eer-
ste achtervolger geen punten 
meer pakken. Ook nummer 
tien, Oostenrijk, krijgt de kloof 
met ons land dit seizoen niet 
meer gedicht. (GVS/TLB)   

ons ervan bewust dat er veel 
problemen van politieke aard in 
de wereld zijn. Bij de FIFA pro-
beren we alle meningen en 
overtuigingen te respecteren, 
zonder de rest morele lessen op 
te leggen. Geen mens, geen cul-
tuur en geen land is ‘beter’ dan 
een ander.” (BFA) 

FIFA snoert WK-deelnemers 
de mond: ‘Focus op voetbal’
De FIFA heeft alle deelnemers 
van het omstreden WK in Qatar 
opgeroepen om zich tijdens het 
toernooi enkel “te focussen op 
voetbal”. In een brief aan de 
32 landen – die Sky Sports in 
handen kreeg – vraagt voorzit-
ter Gianni Infantino om ervoor 
te zorgen dat “voetbal niet 
wordt meegesleept in alle ideo-
logische en politieke gevechten 
die in de wereld bestaan.”

De FIFA lijkt daarmee te ver-
wijzen naar de kritiek die som-
mige landen uiten op de 
mensen rechten en  arbeids om-
stan digheden in Qatar. “We zijn 

FIFA-voorzitter 
Gianni Infantino: 
‘Geen mens, geen 
cultuur en geen 
land is ‘beter’ dan 
een ander’

Jupiler Pro League Speeldag 16
Racing Genk - Charleroi  gisteravond
KV Mechelen - Zulte Waregem za 16.00 uur
Cercle Brugge - OH Leuven za 18.15 uur
Seraing - STVV za 18.15 uur
Eupen - Standard za 20.45 uur
AA Gent - Club Brugge zo 13.30 uur
Union - Westerlo zo 16.00 uur
Antwerp - Anderlecht zo 18.30 uur
KV Oostende - KV Kortrijk zo 21.00 uur

1. Racing Genk 15 40
2. Antwerp 15 33
3. Club Brugge 15 32
4. Union 15 32
5. Standard 14 25
6. AA Gent 15 24
7. Westerlo 15 22
8. OH Leuven 15 22
9. STVV 15 20

10. Anderlecht 14 19
11. Charleroi 15 19
12. Cercle Brugge 15 19
13. KV Mechelen 15 17
14. KV Oostende 15 14
15. Eupen 15 12
16. KV Kortrijk 15 12
17. Seraing 15 11 
18. Zulte Waregem 15 11

Stand


