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Opkomst van data
Tijdens wedstrijden wordt steeds meer gemeten. Op fysiologisch vlak, in 

de vorm van bijvoorbeeld hartslagen en sprints op hoge snelheid, maar ook 

qua voetbalhandelingen met bal, zoals passes, schoten en tackles. In de 

meeste profcompetities wordt dit door commerciële bedrijven gedaan. Zij 

verkopen die informatie vervolgens aan geïnteresseerde partijen. Ook in 

het amateurvoetbal is dit nu mogelijk, door beeldmateriaal op te sturen en 

alle voetbalacties te laten coderen. Maar wat leveren al deze beschikbare 

voetbaldata ons nou eigenlijk op? En wat kunnen trainers er concreet mee 

in het bepalen van de speelwijze of maken van de opstelling? 

Betere prestaties dankzij statistieken over voetbalhandelingen 
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Expected goals
De laatste jaren zijn er allerlei mo-

dellen ontworpen om grote hoeveel-

heden data om te zetten in nuttige 

informatie. Zulke modellen gebruiken 

ruwe data als input en zorgen voor 

een overzichtelijk presentatie. Een 

goed voorbeeld is het model genaamd 

‘expected goals’ (afgekort xG), oftewel 

verwachte goals. Elk schot van een 

speler heeft een bepaalde kans op een 

doelpunt. Over het algemeen geldt: 

•  hoe kleiner de afstand tot de goal, 

hoe groter de kans.

•  hoe rechter voor de goal, hoe groter 

de kans.

•  een schot met de voet heeft meer 

kans dan een kopbal.

Zo is er nog een aantal factoren van 

invloed op de grootte van een kans. 

De exacte kans op een doelpunt is 

nooit precies te bepalen, maar omdat 

er inmiddels gegevens zijn verzameld 

over honderdduizenden schoten, zijn 

data-analisten steeds beter in staat 

om die wel goed te benaderen. Voor 

een strafschop is dit simpel: van de 

honderd strafschoppen gaan er 76 in, 

dus het verwachte aantal doelpun-

ten per strafschop is 0,76. Voor een 

kopbal uit een voorzet ligt dit gemid-

deld ongeveer op 0,10 en voor een 

afstandsschot rond de 0,03. 

Toepassingen
Wat kan een trainer met zulke in-

formatie? Waarin helpt het hem om 

wedstrijden te winnen? Zo’n model 

kan een aanvulling vormen op de 

conclusies die je trekt met het blote 

oog. Dat beeld strookt namelijk niet 

altijd met de werkelijkheid. Ander-

zijds is ook de xG-waarde nooit heilig, 

omdat het altijd een benadering is. 

Zo vullen de subjectieve en objectieve 

beoordeling elkaar aan. Een aantal 

voorbeelden.

•  Na vijf wedstrijden heeft je team 

zes keer gescoord. Als trainer vind 

je dat jullie op basis van de kansen 

meer doelpunten hadden moeten 

maken. Weet je het aantal expected 

goals na die vijf wedstrijden, dan 

kun je dit afzetten tegen het aantal 

daadwerkelijke goals. Stel dat de xG 

dertien bedraagt, dan klopte je con-

clusie: jullie creëerden veel kansen. 

Het aanvallende speelplan klopt, 

maar de afronding laat, met slechts 

zes goals, te wensen over. Wellicht 

kun je hieraan tijdens trainingen ex-

tra aandacht besteden. Stel dat het 

aantal expected goals niet dertien 

is, maar vier. Dan klopt je observatie 

waarschijnlijk niet. Het probleem 

in de eerste vijf wedstrijden ligt 

niet zozeer bij het afmaken van de 

kansen, maar bij het creëren er-

van. Wellicht kun je je aanvallende 

speelwijze eens kritisch tegen het 

licht houden.

•  Stel dat twee spitsen beiden vijf 

wedstrijden de kans hebben gekre-

gen in de basis. Ze waren allebei 

goed voor drie doelpunten. Op trai-

ningen vind je ze gelijkwaardig, en 

Tekst: Marco van der Heide

‘Met statistieken probeer ik 
op  verschillende manieren te 

 achterhalen of de speelwijze die 
we nastreven eruit komt’

74-75-76-77-78-79_statistiek.indd   74 31-05-17   09:14



D e  V o e t b a l t r a i n e r  2 2 6  2 0 1 77574

qua type ontlopen ze elkaar ook 

amper. Wie stel je de komende 

wedstrijden op? Een blik op hun 

expected goals kan uitkomst bie-

den. Stel dat spits A zes xG had en 

spits B slechts twee. Dat betekent 

dat spits A meer creëerde en spits 

B efficiënter met de kansen om-

sprong. Onderzoek toont aan dat het 

creëren van kansen een veel betere 

voorspeller is van toekomstige pres-

taties dan efficiëntie in het afmaken 

van kansen. Een spits die veel kan-

sen creëert, blijft dat vaak doen. Een 

spits die efficiënt afmaakt, gaat op 

termijn vaak weer terug naar het 

gemiddelde. In deze situatie zou het 

dus logischer zijn om spits A op te 

stellen: de verwachting is dat hij in 

de komende wedstrijden meer gaat 

scoren dan spits B, simpelweg om-

dat hij veel vaker in scoringspositie 

komt.

•  Expected goals geven ook waarde-

volle informatie over schotlocaties. 

Stel dat Hakim Ziyech de bal heeft 

in afbeelding 1. Hij kan op doel 

schieten, waarbij hij vijf procent 

kans heeft op een goal. Of hij kan 

proberen om Kasper Dolberg al-

leen voor de keeper te zetten. De 

kans dat de pass aankomt is twintig 

procent, maar lukt dit, dan heeft 

Dolberg vijftig procent kans op een 

doelpunt. Voor welke optie moet hij 

kiezen? Schieten levert vijf procent 

kans op een doelpunt op, passen 

tien procent (twintig procent maal 

50 procent). Hij kan dus beter voor 

een pass kiezen. Uiteraard is dit 

een versimpeld voorbeeld en zal 

Ziyech op zo’n moment nooit een 

berekening maken. Voetbal is een 

dynamisch spel, waarin spelers in 

een mum van tijd moeten beslissen. 

Maar uit grote hoeveelheden data 

blijkt wel dat afstandsschoten over 

het algemeen inefficiënt zijn. Dat 

betekent niet dat van afstand schie-

ten altijd slecht is, want die keuze 

hangt af van de alternatieven die de 

speler aan de bal heeft. Onder veel 

data-analisten wordt Ziyech gezien 

als een goede speler met veel po-

tentie, maar zou hij er wel goed aan 

doen minder vaak van grote afstand 

zijn geluk te beproeven.

Corrigeren voor spitsen
Expected goals heeft betrekking op 

de spelers die aan het eindpunt staan 

van aanvallen. Op dezelfde manier 

kan met expected assists (xA) worden 

gekeken naar spelers die de laatste 

pass geven. Er worden ‘verwachte 

assists’ toegekend op basis van de 

grootte van de kans die een aanval-

ler wordt geboden, of hij hem afrondt 

of niet. Geeft een speler veel goede 

passes, maar faalt zijn teamgenoot 

in de afronding, dan komt hij in deze 

statistiek toch positief naar voren. In 

afbeelding 2 is te zien welke spelers 

hoog scoren qua expected goals en 

expected assists in de Bundesliga.

Maar ook passes die tot schoten lei-

den, komen vaak van de voet van 

aanvallend ingestelde spelers. Terwijl 

ook de rechtsback een belangrijk aan-

deel kan hebben in een aanval zonder 

direct de beslissende pass te geven. 

Om zulke spelers eruit te pikken, kan 

Expected Goal-Chain (xGC) een goed 

middel zijn. Dit is veel simpeler dan 

Moet Ziyech hier voor een schot kiezen of voor een pass?

Het aantal verwachte goals en assists op basis van de grootte van de kansen in de 

Bundesliga. Een speler als Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) creëert veel 

(goede) kansen voor teamgenoten. Pierre-Emerick Aubameyang en Robert Lewan-

dowski vormen vooral het eindpunt van aanvallen. (Afbeelding via Michael Caley.)
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het klinkt. Stel dat een aanval over 

vijf schijven in een kans van 0,25 xG 

resulteert, dan krijgen alle vijf spelers 

die aan die aanval deelnamen een 

De top-tien spelers in de vijf grote Europese competities met de hoogste pre-

xGChain per 90 minuten: hun aandeel in aanvallen die ‘verwachte doelpunten’ op-

leveren, exclusief de spelers die de laatste pass geven en zelf schieten. (Cijfers via 

StatsBomb, in januari 2017.)

Een passmap van Bayern München. Een stip geeft de ge-

middelde positie van alle geturfde voetbalhandelingen 

aan. Hoe groter de stip, hoe meer balcontacten. Hoe 

dikker de lijn tussen twee spelers, hoe meer passes. (Via 

@11tegen11.)

xGC van 0,25. Bij pre-xGChain worden 

daarbij de assist op het schot, en het 

schot zelf, weggehaald (zie afbeelding 

3). Spelers als Phillip Lahm en Thiago 

Alcantara, die vaak belangrijk zijn in 

het begin van een aanval maar niet de 

eindpass geven of op doel schieten, 

scoren hierin goed. Zelfs zonder de 

schoten en laatste passes mee te reke-

nen, scoort Lionel Messi qua pre-xG-

Chain overigens het op een na hoogst.

Passmaps
Een andere toepassing van statis-

tieken is het gebruik van passmaps 

(afbeelding 4). Het idee erachter is als 

volgt: 

•  hoe meer balcontacten een speler 

heeft, hoe groter de stip. 

•  hoe meer passes tussen twee spe-

lers, hoe dikker de lijn. 

•  de positie van de speler op het veld 

is zijn gemiddelde positie. 

Passmaps kunnen bijvoorbeeld wor-

den gebruikt om snel een globaal 

beeld te krijgen van een bepaald 

team. Welke spelers weten elkaar 

vaak te vinden? Hoe hoog spelen 

beide backs? Welke formatie valt er 

uit de passmap af te lezen? In afbeel-

ding 4 is bijvoorbeeld goed te zien dat 

Bayern München hier 1:4:3:3 zonder 

echte nummer 10 speelt: Arturo Vidal 

en Thiago Alcantara vormen een vlak 

middenveld met Xabi Alonso. Ook is 

te zien dat de dikke passlijnen relatief 

hoog op het veld staan. Dat wijst er 

waarschijnlijk op dat Hertha BSC erg 

ver inzakte. Het is goed te zien dat 

Franck Ribery en Thomas Müller aan 

de binnenkant spelen en de backs het 

veld juist breed houden. 

Passmaps kunnen ook worden ge-

bruikt om de eigen aanvalsopbouw 

te analyseren. Zie bijvoorbeeld het 

verschil tussen de twee passmaps in 

afbeelding 5. FC Barcelona had in de 

Champions League-finale 2011 heel 

veel balbezit in de as, hoog op het 

veld. Het Nederlands elftal had tegen 

Frankrijk ook veel de bal, maar voor-

namelijk in de laatste linie. De pas-

spatronen verliepen voornamelijk in 

een U-vorm. 

Amateurvoetbal
Bovenstaande modellen hebben be-

trekking op data die beschikbaar zijn 

voor clubs in het betaalde voetbal. 

Voor amateurclubs wordt dit niet bij-

gehouden. Gelukkig is het ook in het 

amateurvoetbal mogelijk om de pres-

taties te verbeteren met behulp van 

statistieken. Verschillende bedrijven, 

zoals InStat en Ortec, bieden diensten 

‘In dit model komen  
spelers  bovendrijven die niet 

vaak de  beslissende pass geven 
of  doelpoging wagen, maar wel 

 belangrijk zijn in de  
aanvalsopbouw’ 

3

4
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Een passmap van FC Barcelona (links) en van het Nederlands elftal (rechts). Het ver-

schil in passpatronen is groot. (Via @11tegen11.)

Alle locaties waarop HSC ’21 de bal in 

de eerste helft tegen Juliana ’31 ver-

overde.

aan waarbij televisiebeelden kunnen 

worden opgestuurd. Zij coderen die 

beelden tot voetbalacties per speler 

en team. 

Een club die bezig is met een proef-

versie via InStat, is HSC ’21 uit Haaks-

bergen in de Derde Divisie zondag. 

Assistent-trainer Daniël Nijhof, die 

volgend seizoen hoofdtrainer wordt, 

legt uit welke statistieken hij krijgt 

en wat hij ermee doet. ‘Wat ons al-

lemaal is aangeleverd, gaat mijn 

voorstellingsvermogen te boven. Er 

zijn heel veel statistieken beschikbaar 

en de gebruiksvriendelijkheid ervan 

is veel beter dan ik dacht. Wat ik wil 

doen, is met terugwerkende kracht 

al onze wedstrijden van het huidige 

seizoen laten coderen om de sterktes 

en zwaktes in kaart te brengen. In de 

drie gecodeerde wedstrijden die we al 

hebben ontvangen, komt bijvoorbeeld 

duidelijk naar voren waar onze tegen-

goals uit voortkomen: de omschake-

ling na balverlies.

De afgelopen vijf jaar is het een 

trend bij HSC ’21 dat we veel goals 

maken, maar ook veel tegen krijgen. 

Natuurlijk blijft het bekijken van 

wedstrijdbeelden de basis voor het 

verlagen van het aantal tegengoals, 

maar ik ga specifiek kijken op welke 

manier ik daar met statistieken meer 

inzicht in kan krijgen. Zo worden alle 

5b

plekken waarop we de bal veroveren 

zichtbaar gemaakt, inclusief het rug-

nummer van de speler die hiervoor 

verantwoordelijk was (afbeelding 6). 

Als uit de data-analyse blijkt dat mijn 

rechterkant veel duels wint en ballen 

verovert, dan kunnen we bijvoorbeeld 

overwegen de tegenstander vaker 

over die kant te dwingen.

Een mooi voorbeeld van een manier 

waarop ik een conclusie vanuit de 

wedstrijd kan ondersteunen met sta-

tistieken, heeft betrekking op de keu-

zes die onze backs maken in balbezit. 

Wij verwachten van hen dat ze ook 

een flinke aanvallende bijdrage leve-

ren. Het viel me tijdens de wedstrijd 

tegen GSV Be Quick 1887 op dat de 

ene back vaker de oplossing vooruit 

zocht dan de andere. Uit de statis-

tieken kwam naar voren dat hij veel 

vaker een medespeler in de zestien-

meter van de tegenstander bereikte. 

Bovendien waren meer passes vooruit 

gericht, terwijl die van onze andere 

back vaker opzij en achteruit werden 

gespeeld (afbeelding 7). Met die infor-

matie kun je hierover nog beter met 

een back in gesprek gaan. Bovendien 

kun je op een bepaalde pass klikken 

en komen zo de bijbehorende beelden 

direct tevoorschijn. 

Wel is het belangrijk om te vermelden 

dat statistieken zonder context weinig 

zeggen. Misschien zette de tegenstan-

der wel anders druk op die back, of 

bood de spits zich aan zijn kant am-

per aan. Maar dat deze data ons gaan 

helpen onze prestaties te verbeteren, 

daarvan ben ik overtuigd, zeker als 

‘Ook in het amateurvoetbal is  
gebruik van statistieken  

toegankelijk door voor een  
betaalbaar bedrag videobeelden  

te laten omzetten in data’ 

5a 6

74-75-76-77-78-79_statistiek.indd   77 31-05-17   09:14



www.devoetbal trainer.nl

Geblesseerde speler
Daniël Nijhof en Willem Weijs wor-

den door respectievelijk InStat en 

Ajax ondersteund in de vorm van 

aangeleverde data. Dat betekent niet 

dat je zonder de daarvoor benodigde 

middelen geen gebruik kunt maken 

van statistieken. Dit bewijst Kevin 

van Veen, trainer van derdeklasser 

SKV. In oktober 2016 raakte een van 

zijn spelers langdurig geblesseerd. 

Van Veen vroeg hem iedere wedstrijd 

bepaalde statistieken bij te houden, 

zoals de locaties van schoten, balver-

overingen en duels. Bovendien werkt 

Van Veen met een zeer laagdrem-

pelige versie van expected goals, op 

basis van de locatie van een schot (af-

beelding 8). Daar rolt een xG-waarde 

uit die weliswaar lang niet zoveel zegt 

als het uitgebreide xG-model, maar 

toch een indicatie geeft wat betreft de 

grootte van kansen.

we statistieken van meer wedstrijden 

tot onze beschikking hebben en we 

beter worden in het interpreteren van 

de data.’ 

Speelwijze
Niet alleen bij de senioren op ama-

teur- of semi-professional niveau 

wordt al gewerkt met data die betrek-

king hebben op voetbalhandelingen, 

maar ook in de jeugd van BVO’s. Zo 

gebruikt Willem Weijs, trainer in de 

jeugd van Ajax, data met name om te 

toetsen of de beoogde speelwijze er 

uitkomt zoals hij graag ziet. Samen 

met videoanalist Marc Gosselink is hij 

hiermee aan het experimenteren. 
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Willem Weijs: ‘Een voorbeeld: als we 

de bal verliezen, willen we die zo snel 

mogelijk heroveren. Dan vind ik het 

nuttig om in de statistieken terug te 

zien hoe vaak ons dit lukte: verover-

den we de bal in hetzelfde vak als 

waarin we hem verloren? En hoeveel 

tijd zat er tussen het verliezen van de 

bal en het heroveren? Deze informatie 

helpt mij, naast mijn observaties tij-

dens de wedstrijd en de videobeelden, 

te meten in hoeverre ons dit is gelukt. 

Een ander voorbeeld: we willen op 

een bepaalde manier drukzetten op 

de tegenstander, wat moet leiden 

tot balverovering. Hoe vaak hebben 

we de bal afgepakt in de zone die we 

voor ogen hadden? Oftewel, hebben 

we drukgezet zoals we dit vooraf wil-

den en was dit succesvol? Een laatste 

voorbeeld: we willen graag opbouwen 

door de as. Is dat ook het beeld dat 

naar voren komt uit de statistieken?’

De passes van beide backs van HSC ’21 in de wedstrijd tegen GSV Be Quick 1887. Het beeld strookt met de conclusie uit de wedstrijd: de links-

back bereikte veel vaker een medespeler in het zestienmetergebied.

‘Ik laat een  geblesseerde  speler 
 iedere wedstrijd verschillende 
voetbal acties  turven, zoals de 

 zones waarin we de bal veroveren’

Mediatheek
In de Mediatheek van De Voetbaltrainer zijn twee 

PDF-bestanden te vinden met alle statistieken die 

HSC ’21 ontving na de wedstrijd tegen Juliana ’31. Die 

bevatten onder meer gegevens over passes (zuiver-

heid, vooruit, opzij, achteruit, in de zestienmeter), 

duels (gewonnen, verloren, over de grond, in de 

lucht) en de locaties van alle schoten, overtredingen, 

verloren ballen, veroverde ballen, tackles en luchtdu-

els. De informatie in het ene document heeft betrek-

king op individuele spelers, terwijl het andere docu-

ment gaat over de voetbalacties van het team.
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nemen en uiteindelijk betere re-
sultaten te boeken.

•  Een bekend datamodel is expec-
ted goals, waarmee de kans op 
een doelpunt uit een doelpoging 
wordt gemeten op basis van 
vergelijkbare pogingen in het 
verleden.

•  Bepaalde bedrijven coderen voor 

een betaalbaar bedrag per wed-
strijden uit het amateurvoetbal 
op basis van beelden, waarmee 
data-analyse toegankelijk wordt.

•  Statistieken kunnen tijdens de 
wedstrijd worden verzameld 
door een geblesseerde speler, 
bijvoorbeeld over locaties waar-
op de bal wordt veroverd.

Kevin van Veen: ‘Een van mijn mid-

denvelders heeft in de afgelopen ja-

ren een aantal keer geweldig gescoord 

uit een afstandsschot. Hij stond daar-

om ook bekend, omdat iedereen zich 

die treffers kan herinneren. Maar hij 

heeft ook héél vaak balverlies geleden 

met zulke pogingen. Dat vergeten 

mensen, terwijl hij ook een kans voor 

een teamgenoot had kunnen creëren 

in plaats van schieten van afstand. 

Daarover vertelde Erik ten Hag eerder 

in dit vakblad (De Voetbaltrainer 220, 

red.). Hij wil toespelen naar grote 

kansen. Sinds ik met de genoemde 

middenvelder aan de slag ben ge-

weest met het kiezen van de juiste 

momenten voor afstandsschoten, is 

zijn xG-waarde per wedstrijd aanzien-

lijk gestegen. De methode waarmee 

we zijn expected goals berekenen is 

weliswaar niet waterdicht, maar door 

het grote verschil kan ik wel conclu-

deren dat hij vooruitgang boekt.

Ook op teamniveau kunnen statistie-

ken ondersteuning bieden. Voor de 

uitwedstrijd tegen ZSV Zelos bleek uit 

onze analyse dat hun linkerkant erg 

sterk was, dus kozen we ervoor de 

tegenstander te laten opbouwen over 

rechts. Aan de locaties waarop we de 

bal veroverden (afbeelding 9, linker-

kant), is te zien dat dit niet uit de verf 

kwam. We zetten op hun rechterkant 

druk, maar zij wisten telkens te ope-

nen en kwamen op hun linkerkant 

uit. In de rust hebben we het dus om-

gedraaid: pressie op hun linkerkant, 

waarna zij openden op rechts. Daarin 

lag niet hun kracht en bovendien 

was onze pressie daar beter verzorgd. 

Dit was terug te zien in de statistie-

ken (afbeelding 9, rechterkant). We 

veroverden de bal vaker in de zones 

waarin we wilden en verzwakten 

daarmee de tegenstander.’

Samenvatting:
•  Van wedstrijden in het betaalde 

voetbal worden heel veel data 
bijgehouden door commerciële 
partijen, die ze verkopen aan 
clubs.

•  Die ruwe data kunnen clubs, 
mits goed geïnterpreteerd, hel-
pen om betere beslissingen te 

9a 9b

Trai-

Een erg versimpelde vorm van Expected Goals, met slechts één variabele: schot-

locatie. (Afbeelding via Michael Caley.)

De zones waarin derdeklasser SKV de bal veroverde in de eerste helft (links) en de tweede helft 

(rechts).
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