
http://www.youtube.com/watch?v=sJFNAT9n9i0






En dit is Catenaccio! 







Data gebruiken om mythes te ontkrachten

❏ Mulder over Oranje  

❏ De data over Oranje 

http://nos.nl/video/2056308-youri-mulder-nederland-op-alle-fronten-afgetroefd.html
http://nos.nl/video/2056308-youri-mulder-nederland-op-alle-fronten-afgetroefd.html
http://nos.nl/video/2056308-youri-mulder-nederland-op-alle-fronten-afgetroefd.html
https://twitter.com/MOTTENZEDAN/status/640928564636983296
https://twitter.com/MOTTENZEDAN/status/640928564636983296


Fred vs Duitsland



Hoijtink (Trouw): Pirlo 'bewoog zich nog maar over een bar klein gedeelte van 't veld'.



Wat is de beste ploeg? 



Wat is de beste ploeg? 







Wie is de beste verdediger?
Dit grafiekje laat de spelers met de meeste 
clearances (balwegwerkingen) zien. 









Statistieken zijn niet goed of fout 
Welke gegevens belangrijk zijn, hangt in het beginsel af van 
wat je strategie is. Je bepaalt dus pas waar je “goed” op 
wilt scoren nadat je een strategie hebt uitgestippeld. 

Om te bepalen of Barcelona zijn strategie goed uitvoert, kijk 
je dus naar andere dingen dan wanneer je hetzelfde zou 
doen voor Atlético Madrid. 

In het amateurvoetbal is dit niet anders! 



Dus wat hebben we nodig om conclusies te kunnen trekken?
❏ De speelstijl van een ploeg 
❏ Kwalitatieve analyses (videobeelden!) 



Wat kunnen amateurscoaches leren van data? 





Expected Goals
Vanaf welke posities zou je 
jouw spelers laten schieten? 

Afbeelding via Michael Caley

❏ Amateurvoetballers 
schieten minder goed 
dan profs 

❏ Maar hebben mogelijk 
ook meer tijd… 

❏ En minder goede 
keepers? 





Afbeelding via Michael Caley



Afbeelding via Michael Caley







Wie zou jij kopen? 
Stel, je hebt twee spitsen tot je beschikking. 



QUIZ



Hoeveel passes verstuurt Michiel Kramer? 
Dit seizoen / uitgedrukt in passes per 90 minuten? 





Hoeveel ballen werkt Jurgen Mattheij weg?
Dit seizoen / uitgedrukt in aantal wegwerkingen per 90 minuten?



Hoeveel passes van Hakim Ziyech komen aan?
Dit seizoen / uitgedrukt in percentage van totaal aantal passes?



Hoeveel balbezit heeft Cambuur?
Dit seizoen / uitgedrukt in percentage balbezit?



Hoe vaak slagen de dribbels van Jerson Cabral?
Dit seizoen / uitgedrukt in percentage van totaal aantal dribbels? 



! Zelf aan de slag met data. 

STAPPENPLAN



1 Bepaal welke speelstijl je wilt hanteren met een team 
en wat er nodig is om die speelstijl te kunnen hanteren.

Stippel een strategie uit

Druk dit uit in voetbaltermen. Wees specifiek. 



2 Stel, je wilt aanvallend, attractief voetbal spelen en als 
onderdeel daarvan de omschakeling na balverlies 
verbeteren.

Bepaal het doel en het middel

Het doel: sneller de bal veroveren.

Het middel: hoger drukzetten.  



3 Vraag je af hoe je het veroveren van de bal zou kunnen 
meten. Wat moet je tellen om iets te kunnen zeggen 
over drukzetten?  

Bedenk hoe je dat kunt meten

Je zou allerlei gegevens kunnen bijhouden: het aantal 
tackles of intercepties, de locatie waar de bal veroverd 
wordt, of waar de pass waar balverlies tegenstander 
werd verstuurd. 





4 Zorg ervoor dat de gegevens die je bijhoudt, zo’n goed 
mogelijk afspiegeling zijn van wat je wilt meten. 

Maak data zo specifiek mogelijk 



SPECIFIEK

Beste voorspeller van de uitslag? 



5 Zorg ervoor dat je niet alleen het noodzakelijke 
bijhoudt.  

Maak data zo rijk mogelijk 

Noteer bijvoorbeeld waar een actie plaatsvond, wanneer 
en door wie, en hoe. Verrijk de data! 



Stel, je kent de gegevens van twee spelers. 

De ene speler schiet 162 keer,  
de ander 77 keer. Wie wil je het 
liefste voorin hebben lopen? 



6 Zonder benchmark zijn data betekenisloos. 

Zorg voor vergelijkingsmateriaal

Meet eerst hoe de situatie is vóórdat je ging trainen op 
een specifieke speelstijl. Anders kan je het niet 
vergelijken en weet je niet wat gegevens betekenen.











NOS over Depay
‘Memphis Depay’s gebrek aan effectiviteit bij schoten van buiten het 

strafschopgebied is schrijnend. Uit de cijfers van Rokers blijkt dat Depay dit 

seizoen al veertig keer van buiten de zestien het vijandelijke doel onder schot nam. 

Het aantal treffers: nul.’

http://nos.nl/artikel/2022250-depay-niet-effectief-cillessen-beslissend.html 

http://nos.nl/artikel/2022250-depay-niet-effectief-cillessen-beslissend.html
http://nos.nl/artikel/2022250-depay-niet-effectief-cillessen-beslissend.html
http://nos.nl/artikel/2022250-depay-niet-effectief-cillessen-beslissend.html


ExpG
Memphis is weinig gedisciplineerd als het 
gaat om schotlocaties

 



http://thepowerofgoals.blogspot.co.uk/2015/03/memphis-depays-0-40-is-no-cause-for.html 

http://thepowerofgoals.blogspot.co.uk/2015/03/memphis-depays-0-40-is-no-cause-for.html
http://thepowerofgoals.blogspot.co.uk/2015/03/memphis-depays-0-40-is-no-cause-for.html


Het echte probleem van Depay is niet dat hij niet kan schieten, 

       maar dat hij te vaak schiet uit onmogelijke posities 



Grafiek door @Philip_Schreurs



7 Het is makkelijk om een verhaal te vertellen met data, 
maar een stuk lastiger om er iets zinnigs uit te halen. 

Vergeet je boerenverstand niet 

Combineer gegevens dus altijd met analyses van 
bijvoorbeeld videobeelden, en je gezonde verstand. Data 
zijn geen vaste waarheden, het is in de eerste plaats een 
manier om nieuwe vragen te kunnen stellen!



Boerenverstand helpt de waarde van deze gegevens te bepalen 



Data krijgt betekenis
❏ omdat Sneijder voorafgaand aan het WK nog 

“te dik” en “niet fit” was 
❏ wij concludeerden dat hij teveel defensieve 

arbeid moest verrichten (negen van zijn tien 
tackles mislukten) 

❏ en dat hij aanvallend daarom te weinig bracht, 
in het bijzonder in combinatie met Van Persie 

Afbeelding: @bartf



8 Als spelers heel erg uitblinken of achterblijven bij 
bepaalde gegevens? Dat kan liggen aan van alles: 
fysieke eigenschappen, positie, type, etc...

Beoordeel spelers eerlijk

Aanvallers hebben in de regel een lagere passzuiverheid 
dan verdedigers. Dat is niet omdat ze slechter zijn in 
passen, maar komt doordat ze altijd onder druk staan.


