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Na de eclatante overwinningen van Oranje op de wereldkampioen, de vice-

wereldkampioen en en de gemakkelijke zege op Roemenië is het algemene gevoel dat 

we wel even Europees kampioen zullen worden. Het Nederlands elftal zit in een 

‘flow’, een woord dat spoedig in de Dikke van Dale zal worden opgenomen, en 

zolang die flow duurt zal elke tegenstander simpel worden opgerold. Dit optimisme 

wordt niet in de laatste plaats uitgedragen door de spelers zelf. In een interview stelt 

van der Vaart: “We denken dat we het toernooi kunnen winnen. Dat gevoel leeft 

sterker dan twee en vier jaar geleden. Het kan. Iedereen praat nog steeds over 1988. 

Dat willen wij ook, dat over 20 jaar iedereen nog steeds over ons praat.” 

 

Het optimisme is echter misplaatst. Ten eerste leert een eenvoudige kansberekening 

dat zelfs als Nederland vanaf de kwartfinales bij elke knock-out wedstrijd 70 procent 

kans heeft om door te komen, de kans op het bereiken van de finale 49 procent en op 

het Europees kampioenschap slechts 0,7*0,7*0,7 = 0,34 ofwel 34 procent is. Een 

winkans van 70 procent komt ongeveer overeen met dat Oranje gemiddeld twee keer 

zo vaak scoort als de tegenstander, uitgaande van een gemiddelde van drie doelpunten 

per wedstrijd. Om de vergelijking met de statistische kansberekening te maken is het 

nuttig voor te stellen dat in een ton met twee keer zoveel oranje als witte ballen drie 

ballen worden getrokken. De kans op meer witte dan rode ballen is dan 26 procent. 

Het is echter niet zeker dat er in elke knock-out wedstrijd drie doelpunten zullen 

vallen. Het kan er ook maar een zijn, waarbij de kans dat wit wint 33 procent is. Bij 

een gemiddeld aantal van drie doelpunten per wedstrijd, waarbij Oranje gemiddeld 

twee doelpunten maakt en de tegenstander slechts een, is de kans op winst ongeveer 

70 procent. 

 

Ten tweede geldt dat in het voetbal, in tegenstelling tot andere teamsporten zoals 

basketbal met gemiddeld veel meer doelpunten per wedstrijd, toeval en geluk een veel 

grotere rol spelen. Voor het USA basketbal Dreamteam is meedoen aan de 

Olympische Spelen doorgaans belangrijker dan winnen, omdat ze vrijwel zeker zijn 

van Olympisch goud. Niet omdat de tegenstander geen punten scoort, maar omdat zij 

er naar alle waarschijnlijkheid meer scoren. Bij het basketbal leidt een klein positief 

verschil in scorend vermogen vrijwel altijd tot hoge winkansen, juist door het grote 

aantal doelpunten. Echter, door het gemiddeld lage aantal doelpunten per wedstrijd in 

het voetbal kan het zomaar gebeuren dat het zwakkere team wint, bijvoorbeeld door 

een lucky goal. Griekenland werd vier jaar geleden kampioen door de op papier veel 

sterkere tegenstanders Frankrijk, Tsjechië en Portugal driemaal op rij met 1-0 te 

verslaan. Ook een foutieve beslissing van de scheids- of grensrechter waardoor de 

tegenstander onterecht een doelpunt krijgt toegekend heeft een dramatisch effect op 

de winkans. In plaats van een kans om te winnen van 70 procent daalt deze dan tot 

onder de 50 procent. 

 

Ten derde moet ook niet worden uitgesloten dat de tegenstander zand in de 

Oranjemachine zal strooien. Een zwakker team heeft er alle belang bij de wedstrijd te 

traineren, waardoor de effectieve speeltijd wordt bekort. Dit verhoogt de kans dat de 

favoriet de wedstrijd verliest, eventueel door strafschoppen. Portugal heeft dit met 



succes gedaan in de kwartfinale op het laatste WK, wat resulteerde in een historische 

wedstrijd met zestien gele en vier rode kaarten, waarin nauwelijks werd gevoetbald. 

En we zijn ook de suggestieve berichtgeving in Bild niet vergeten voorafgaand aan de 

finale in 1974. 

 

De bookmakers, die hun brood verdienen met het voorspellen van voetbaluitslagen, 

denken hier niet anders over. De website www.odds-comparison.co.uk geeft een 

overzicht van alle bookmakers, waarbij de koersen in zogenaamde odd ratios worden 

genoteerd. Voor de winnaar van Euro2008 geeft Ladbrokes bijvoorbeeld zowel voor 

Nederland als Spanje een ratio van 4, wat betekent dat bij het juist voorspellen per 

ingelegde euro vier euro wordt uitgekeerd. Het Rusland van Hiddink heeft nu een 

ratio van rond de 20, Turkije heeft de hoogste ratio, rond de 30. Door het goede spel 

van Oranje in de poulefase zijn onze kansen op de eindoverwinning volgens de 

bookmakers flink gestegen. Voor aanvang van het toernooi gold voor Nederland nog 

een ratio van 15, wat neerkomt op een kans van 7 procent op de eindoverwinning. 

Hoewel Nederland onder de bookmakers inmiddels ook geldt als de favoriet, zijn er 

toch enkele bookmakers die Spanje meer kans op de eindoverwinning toedichten. 

Gemiddeld levert Nederland als Europees kampioen €4,37 op. Dit betekent dat 

volgens de inschattingen van de bookmakers de kans dat Nederland inderdaad 

kampioen wordt niet hoger is dan 25 procent. Alle optimisme ten spijt, vooralsnog is 

het glas voor driekwart leeg en maar voor een kwart vol. Of is dit Oranje echt 

onverslaanbaar? 
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