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Scorebordjournalistiek in de goede zin van het woord 
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Nadat AZ in 2005 met 1-5 van Roda JC had verloren vond de trainer van 
AZ, Co Adriaanse, niettemin: ‘Als je het heel reëel bekijkt kan je niet zeggen dat 
de beste ploeg heeft gewonnen’. De verslaggever reageerde stomverbaasd: ‘Maar 
u heeft met 1-5 verloren?’, waarop Co Adriaanse riposteerde: ‘Ja, maar dat is 
scorebordjournalistiek’. De inmiddels gevleugelde term scorebordjournalistiek 
wordt gebruikt als louter op basis van het eindresultaat gemakkelijke oordelen 
worden geveld, die wellicht niet kloppen als de wedstrijden zelf grondig worden 
geanalyseerd. De term heeft hiermee een pejoratieve betekenis gekregen. Het 
onlangs verschenen boek Dure spitsen scoren niet (en andere raadsels van het 
voetbal verklaard) van Simon Kuper en Stefan Szymanski is goedbeschouwd ook 
een vorm van scorebordjournalistiek, maar dan in de goede zin van het woord. 
Het gebruiken van data om een heel scala aan verschijnselen in het voetbal te 
verklaren en enkele hardnekkige mythen te ontkrachten vormt de hoofdmoot van 
dit boek. Zoals de auteurs in de inleiding stellen: “We denken allebei dat het 
voetbal verklaard en zelfs voorspeld kan worden door data te bestuderen; en dan 
vooral data die ogenschijnlijk niets met voetbal te maken hebben.” Zo krijgt de 
lezer tekst en uitleg welk land het meest voetbalgek is, waarom arme landen 
onderpresteren in het voetbal, welke landen gecorrigeerd voor 
bevolkingsomvang, inkomen per hoofd en ervaring onder- of overpresteren en 
welke landen naar verwachting het voetbal in de toekomst zullen domineren (VS, 
Japan, Turkije en China). Simon Kuper is een begenadigd sportjournalist en 
Stefan Szymanski is s’werelds beste sporteconoom. Szymanski heeft als geen 
ander laten zien dat belangrijke thema's in de economische theorie – zoals 
discriminatie, het Coase-theorema,1 beloning naar marginaal produkt, om enkele 
te noemen – empirisch kunnen worden getoetst in de sport. Zij vergelijken hun 
project met dat van Bill James, die vele traditionele wijsheden in het Amerikaanse 
honkbal heeft ontmaskerd door systematisch statistieken aan te leggen en te 
analyseren. Bill James’ aanpak heeft school gemaakt in de Amerikaanse 
teamsporten, getuige de successen van clubmanagers als Theo Epstein van de 
Red Sox en Billy Beane van de Oakland A’s die zichzelf als navolgers van James 
beschouwen.  

Het boek demonstreert deze aanpak – de benadering van voetbal als 
cijferspel – op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld transferbeleid, racisme en 
strafschoppen, waarover later meer. Het boek begint met het ontzenuwen van de 
mythe dat Engeland, na het winnen van de wereldcup als gastland in 1966, op 
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internationale voetbaltoernooien notoir onderpresteert (Het eerste deel van de 
Engelse titel van het boek luidt ‘Why England Lose’). Hiertoe worden voor alle 
landen de interlandprestaties verklaard uit drie factoren: bevolkingsomvang, 
inkomen per hoofd en interlandervaring. Wat blijkt: Brazilië en Nederland scoren 
per interland ruim een half doelpunt meer dan verwacht op grond van deze drie 
factoren, maar ook Engeland doet het beter dan verwacht en bijna even goed als 
(West-)Duitsland. Wordt voorts in beschouwing genomen dat voetbal in Engeland 
meer dan in andere landen is voorbehouden aan de arbeidsklasse en dat 
Engeland geografisch aan de rand ligt waardoor het lange tijd vertraagd kennis 
nam van de nieuwste Europese voetbalkennis, dan wordt duidelijk dat niet zozeer 
Engeland onderpresteert maar dat de verwachtingen te hoog waren gespannen. 
Daarnaast wordt verklaard waarom de belangrijkste prijs in het clubvoetbal, de 
Europacup 1 met de grote oren, nog nooit is gewonnen door clubs uit de grote 
democratische hoofdsteden Londen, Rome, Parijs en Berlijn, maar eerst meestal 
werd gewonnen door clubs die onder autoritaire regimes groot zijn geworden en 
later door clubs uit grote provinciale industriesteden als Milaan, Turijn, 
Manchester, Liverpool, Nottingham, München, Dortmund, Hamburg en Barcelona. 
Het Europese cupvoetbal, dat start in 1956, wordt in drie perioden onderscheiden. 
Tot aan de jaren 70 domineren clubs uit landen met autoritaire regimes het 
Europese cupvoetbal. In deze totalitaire periode wint Real Madrid zesmaal de 
Europacup ten tijde van dictator Franco en Benfica zegeviert tweemaal ten tijde 
van Salazar. Met de neergang van deze regimes begint de tweede periode, die 
van de dominantie van de provinciale industriesteden. Gerelateerd aan 
bevolkingsomvang zijn de bekende clubs uit de provinciale industriesteden 
vergeleken bij de clubs uit de grote hoofdsteden van Europa – Parijs, Berlijn, 
Londen en Moskou– verrassend sterk. Bijvoorbeeld, Liverpool en Nottingham 
hebben beiden meerdere Europacups 1 gewonnen, terwijl clubs als Arsenal en 
Chelsea uit Londen nog steeds wachten op hun eerste succes. Door de industriële 
revolutie groeiden betrekkelijke kleine steden als Manchester uit tot grote 
industriesteden, waarbij de plaatselijke voetbalclub de immigranten het 
gemeenschapsgevoel gaf dat ze in hun trek naar de grote stad hadden 
achtergelaten op het platteland. Hier een citaat om het aanschouwelijk te maken: 
“De grootste voetbalsteden van Europa hebben bijna allemaal een soortgelijk 
profiel als dat van Manchester. Ooit waren het nieuwe industriesteden die 
boertjes uit de provincie opzogen. De ontheemde nieuwkomers zochten naar iets 
waar ze bij konden horen, en ze vonden vaak niets beters dan voetbal. Door fan 
te worden, schiepen ze voor zichzelf een plekje in de stad. Daarom waren clubs in 
dit soort steden belangrijker, en werden ze groter dan in hoofdsteden of 
kathedraalsteden.” Voor de vele immigrantarbeiders vormde voetbal de bindende 
(inburgerings)factor werd bij uitstek. Provinciale voetbalclubs hebben bijgevolg 
een enorm draagvlak onder de lokale bevolking, omdat de voetbalclub de 
plaatselijke trots is, wat het nooit zal zijn in een hoofdstad. Een hoofdstad hoeft 
zich nooit te bewijzen en voetbal moet daar concurreren met een zeer gevarieerd 
cultureel aanbod van activiteiten. De auteurs voorspellen dat in de nabije 
toekomst, de derde periode, de grote stadsregio’s zoals Londen, Parijs, Moskou 
en Istanbul gaan domineren terwijl de grote provincieclubs hun toppositie alleen 
kunnen handhaven dankzij hun opgebouwde reputatie in het verleden. 
 Wat betreft transferbeleid worden een aantal do’s en dont’s besproken. 
Hier een lijst, met tussen haakjes de reden. Leg het doorgaans geldverslindende 
aan- en verkoopbeleid van spelers door trainers (of clubvoorzitters), die komen 
en gaan, om snel een ploeg naar hun hand te zetten aan banden (het is beter om 
dit beleid gezamenlijk met meerdere capabele clubmensen te bepalen, want twee 
weten meer dan een); koop geen spelers die net op een groot toernooi hebben 
geschitterd (iedereen heeft dit kunnen zien en onder de bieders is er altijd wel 
een die te hoog biedt, wat in de economie bekend staat als de ‘winner’s curse’); 
koop geen Braziliaanse voetballers (net zoals bij de spreekwoordelijke Tibetaanse 
monniken of Franse koks hebben voetballers louter omdat ze uit Brazilië komen 
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een streepje voor op andere nationaliteiten); koop geen blonde spelers (die 
worden door scouts systematisch overgewaardeerd omdat ze in het veld meer 
opvallen); koop ook geen midvoors (de spits is qua transferwaarde de meest 
overgewaardeerde positie, tegenover de doelman (denk aan Van der Sar) als 
meest gunstig geprijsde positie); koop spelers met een vlekje, bijvoorbeeld een 
gok- of drankverslaving (deze kunnen veelal in de uitverkoop tegen een 
habbekrats worden gekocht en zijn na behandeling en persoonlijke aandacht vaak 
weer volwaardige spelers); koop spelers pas als ze begin twintig zijn en zich al 
hebben bewezen (veel supertalenten uit de jeugd halen het uiteindelijk niet); 
professionaliseer de relocatie van nieuwe spelers (dure aankopen falen vaak door 
vermijdbare aanpassingsproblemen, zoals moeilijkheden bij het vinden van 
geschikte huisvesting, een school voor de kinderen, of een zinnige tijdsbesteding 
voor de echtgenote, etc.). Tenslotte moet de club goede spelers net zo lief willen 
verkopen als kopen (dus goedkoop inkopen en duur verkopen want het gaat altijd 
om de prijs-kwaliteit verhouding en het doorselecteren). In het boek wordt 
uitgebreid geput uit de persoonlijke ervaringen van clubbestuurders die deze 
lessen met succes hebben toegepast, zoals Riemer van der Velde bij Heerenveen, 
Jean-Michel Aulas bij Olympique Lyon en het duo Brian Clough en Peter Taylor bij 
Nottingham Forest in de jaren zeventig. 
 Naast deze praktische wetenswaardigheden komen ook aan voetbal 
gerelateerde onderwerpen aan bod die maatschappelijk relevant zijn of belangrijk 
voor de economische theorie. Racisme in het voetbal doet zich voor wanneer 
spelers die behoren tot de gediscrimineerde groep voor dezelfde prestaties 
minder betaald krijgen dan andere spelers. Zolang alle clubs discrimineren, zoals 
in de VS tot aan WOII, kan ook elke afzonderlijke club kosteloos discrimineren. 
Deze toestand wordt doorbroken zodra er een clubbestuurder opstaat die 
systematisch gediscrimineerde spelers aantrekt voor relatief lage 
transfervergoedingen en salarissen. Deze bestuurder kan een succesvol team 
opbouwen omdat hij voor de geboden kwaliteit van de door andere clubs 
gediscrimineerde spelers slechts een geringe prijs hoeft te betalen, die des te 
lager is naarmate er meer gediscrimineerd wordt. Uit onderzoek van Szymanski 
blijkt dat in de jaren 80 in Engeland teams met meer zwarte spelers gemiddeld 
hoger eindigen dan andere teams met vergelijkbare budgetten. Een 
onbevooroordeelde clubbestuurder kan met dit gegeven zijn voordeel doen, 
zolang deze inefficiëntie op de transfermarkt nog niet is weggewerkt door 
concurrentie tussen clubs. Ook nu nog zijn er bijvoorbeeld nauwelijks zwarte 
(Frank Rijkaard is de uitzondering) of vrouwelijke voetbaltrainers. Het 
maatschappelijk belang van dit soort onderzoek is dat in de wereld van de sport 
prestaties objecteif kunnen worden gemeten en het daarom ook gemakkelijk hard 
kan worden gemaakt of en in welke mate er gediscrimineerd wordt. Buiten de 
sport zijn prestaties veel moeilijker meetbaar, zodat het ook veel moeilijker is om 
hard aan te tonen dat discriminatie plaatsvindt. 
 Binnen de economische wetenschap is de speltheorie enorm in opkomst. 
Grondleggers van de speltheorie zijn Oscar Morgenstern en John von Neumann, 
die in 1944 het boek Theory of Games and Economic Behaviour (De speltheorie 
en economisch gedrag) publiceren, en John Nash, die in zijn boek Non-
cooperative Games uit 1950 het naar hem vernoemde Nash-evenwicht uitwerkt. 
Bij het grote publiek is Nash vooral bekend geworden door de biopic A beautiful 
mind uit 2001 en winnaar van vier Oscars. Het blijkt dat het nemen van 
strafschappen bij het voetbal een uiterst geschikte casus vormt om de speltheorie 
te toetsen. Het nemen van een strafschop is een non-coöperatief nulsomspel, 
want de speler en de keeper hebben tegengestelde belangen en de winst van de 
een is het verlies van de ander. Beiden kiezen een optimale strategie die 
uiteraard afhangt van de gekozen strategie door de ander. Rechtsbenige spelers 
hebben over het algemeen een voorkeur om de bal in de linkerhoek te schieten 
en linksbenigen in de rechterhoek (als dit niet zo zou zijn, dan zouden 
rechtsbenige spelers aan de linkerkant en linksbenige aan de rechterkant van het 
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veld spelen), dat wil zeggen voor een rechtsbenige is het iets makkelijker de bal 
zuiver en hard in de linkerhoek te schieten dan in de rechterhoek. Bij een 
snelheid van 150 km per uur duurt het slechts een kwart seconde voor de bal de 
doellijn bereikt, dus de keeper die van te voren geen hoek kiest zal de bal nooit 
kunnen tegenhouden tenzij de speler de bal door het midden speelt. Op het 
hoogste niveau weten keepers, met name met betrekking tot de 
penaltyspecialisten, of spelers rechts- of linksbenig zijn.  

Voor deze duidelijk afgebakende context is de speltheorie in staat een 
aantal gemakkelijk verifieerbare voorspellingen te doen, waarvan de twee 
belangrijksten zijn dat de spelers geen pure maar gemengde strategieën volgen 
en dat de scoringspercentages voor de linker- en rechterhoek even hoog zullen 
zijn. Een pure strategie is die waarbij bijvoorbeeld de rechtsbenige speler altijd de 
linkerhoek kiest. Deze strategie is niet optimaal, want de keeper zal dit 
voorspelbare gedrag afstraffen door steevast naar deze hoek te duiken. Ook 
beurtelings links en dan rechts is om twee redenen niet optimaal: het is 
voorspelbaar en de voorkeurshoek van de speler wordt niet benut. Ergo, het is 
voor de speler optimaal om een gemengde strategie te volgen, waarbij de 
verschillende pure strategieën (links of rechts; door het midden laat ik 
gemakshalve buiten beschouwing) in een weliswaar willekeurige volgorde maar 
met ongelijke kans worden gecombineerd. Als duimregel is in willekeurige 
volgorde 60 procent links en 40 procent rechts de optimale strategie voor een 
rechtsbenige speler. Uiteraard is de optimale strategie van de keeper ook een 
gemengde strategie en afgestemd op de speler (bijvoorbeeld of het een links- of 
rechtsbenige speler is). Een keeper die bij een rechtsbenige speler altijd naar de 
linkerhoek duikt wordt snel afgestraft, maar niettemin zal de keeper vaker naar 
de linker- dan naar de rechterhoek duiken omdat ook hij gebruikt maakt van de 
informatie van de voorkeurshoek van de rechtsbenige speler. Het Nash-evenwicht 
komt tot stand als beide partijen, gegeven de gevolgde strategie van de ander, 
hun strategie niet verder kunnen verbeteren. Als beide spelers de optimale 
strategie volgen, dan voorspelt de speltheorie dat in dat Nash-evenwicht het 
scoringspercentage in beide hoeken gemiddeld even hoog is! Met andere 
woorden, hoewel de rechtsbenige speler vaker, maar in willekeurige volgorde, de 
linker- dan de rechterhoek kiest is hij qua scoringskans indifferent ten aanzien 
van de keuze van de hoek. Deze uitkomst is gemakkelijk in te zien door de 
redenering volgens het bewijs uit het ongerijmde te volgen, namelijk stel dat het 
gemiddelde scoringspercentage van de ene hoek hoger is dan voor de andere. De 
speler kan dan zijn strategie verbeteren door vaker de hoek te kiezen met het 
hogere scoringspercentage en zal daarmee doorgaan net zo lang totdat de 
scoringspercentages van beide hoeken aan elkaar gelijk zijn. 
 De relevantie van het bestuderen van grote databestanden van 
strafschoppen is dat door de duidelijk omlijnde context waarin dit spel wordt 
gespeeld kan worden aangetoond dat professionals inderdaad min of meer 
optimale en gemengde strategieën volgen. Door middel van laboratorium 
experimenten, waarin proefpersonen in allerlei kunstmatige spelsituaties worden 
gebracht, is met wisselend succes hetzelfde aangetoond. Het is echter voor 
onderzoekers veel moeilijker gebleken om in het dagelijks leven 
handelingspraktijken te vinden waarin de context zodanig kan worden afgebakend 
dat wetenschappelijke verantwoorde en toetsbare uitspraken in het licht van de 
speltheorie kunnen worden gedaan over het waargenomen gedrag. De auteurs 
slagen er uitstekend in om de toepasbaarheid van de speltheorie voor het nemen 
van strafschoppen aan te tonen. Dit gebeurt voornamelijk door middel van het 
aandragen van veel anecdotes. Een schitterende anecdote is die waarbij een 
wedstrijd in Argentinië na het toekennen van een strafschop een minuut voor tijd 
wegens ongeregeldheden wordt gestaakt, waardoor speler en keeper een week 
kunnen filosoferen over wat de ander zal gaan doen en welke hoek ze het beste 
kunnen kiezen.  
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Dit brengt me bij het enige kritiekpunt. In dit boek werkt het 
anecdotische, een beproefd journalistiek stijlmiddel, soms ten koste van de 
wetenschappelijke inhoud. Tot op zekere hoogte lijden alle populair 
wetenschappelijke boeken aan dit euvel. Boeken zoals Freakonomics van New 
York Times journalist Stephen Dubner en econoom Steven Levitt, The Logic of 
Life en The Undercover Economist van Tim Harford, allen vertaald in het 
Nederlands, maken ook dankbaar gebruik van de sappige anecdote als stijlmiddel 
om economische theorieën aan de man te brengen en inzichtelijk te maken. Nog 
afgezien van het gevaar dat onbewust de boodschap wordt gecommuniceerd dat 
wetenschap op zichzelf saai is, maar dat de anecdotes, waaronder het verslag van 
ontmoetingen die de auteurs hebben gehad met spelers en trainers, het leuk 
maken, gaat het ten koste van de (ruimte voor) wetenschappelijke inzichten. Bij 
de verhandeling over de strafschoppen wordt goedbeschouwd alleen de 
voorspelling van het volgen van een gemengde strategie aannemelijk gemaakt 
(wat ook eenvoudig kan worden aangetoond door enkele statistieken te 
presenteren waaruit blijkt dat strafschopspecialisten en keepers inderdaad niet 
altijd dezelfde hoek kiezen) en kort vermeld dat specialisten inderdaad een 
onvoorspelbare hoek kiezen (dat wil zeggen de strafschopgeschiedenis van een 
speler heeft geen voorspellende waarde voor de eerstvolgende strafschop). De in 
detail beschreven strafschoppenserie van de Champions League finale 2008 
tussen Manchester United en Chelsea dient enkel om aan te tonen dat Manchester 
bijna de finale had verloren omdat Chelsea gebruik maakte van de informatie dat 
Van der Sar te vaak de voorkeurshoek van de speler kiest (we komen zelfs te 
weten wat de vrouw van de Baskische econoom die de coach van Chelsea heeft 
geadviseerd ervan vindt). Wie het artikel Testing Mixed-Strategy Equilibria When 
Players Are Heterogeneous: The Case of Penalty Kicks in Soccer van Chiappori, 
Levitt en Groseclose, waarnaar wordt verwezen, heeft gelezen weet dat de 
speltheorie toegepast op strafschoppen een hele batterij voorspellingen oplevert: 
naast de voorspelling dat het scoringspercentage voor beide hoeken gelijk moet 
zijn, welke niet in het boek wordt genoemd, ook dat de keeper vaker de 
voorkeurshoek van de speler kiest dan de speler zelf, dat bij rechtsbenige spelers 
de simultane keuze speler kiest linkerhoek– keeper kiest linkerhoek vaker 
voorkomt dan links-rechts of rechts-links en deze weer vaker dan rechts-rechts, 
etc.  

Het is de vraag hoe erg dit is. De auteurs willen vooral laten zien dat het 
systematisch analyseren van sportdata verrassende inzichten kan opleveren en 
slagen daarin met verve. Een kind van Einstein en Monroe kan het intellect van 
de vader en de schoonheid van de moeder erven, maar er is ook een kans dat het 
de schoonheid van de vader en het intellect van de moeder krijgt. Dit boek, 
waarbij het wetenschappelijk intellect van Szymanski wordt verzilverd door het 
sportliteraire schrijverschap van Kuper, komt aardig in de richting van het ideaal. 
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