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Naast wedstrijdstatistieken zoals balbezit, 

aantal rode/gele kaarten en overtreding-

en, beschikken we tegenwoordig ook over 

meer uitvoerige analyses zoals speler en 

balbezit heat maps, en aanvalsherkomst. 

Typisch speler- of wedstrijdstatistieken. 

Maar hoe zit het met de teamprestatie? 

Hoe werkt het team samen? Hoe dragen 

individuele spelers bij aan de teampres-

tatie? Zoals Johan Cruijff eens zei: “Wat 

heb je nou liever? Één goed 11-tal of 11 

goede 1-tallen?” Elf individuele top spelers 

maken nog geen goed geölied elftal. 

VOORBIJ ASSISTS – op zoek naar het DNA van Oranje 

Emmy Dudok, ProcessChemistry 

Data volumes nemen in sneltreinvaart toe. 

In deze data zit een schat aan informatie 

en kennis opgesloten. Er komen dan ook 

steeds meer technieken om wijs te kunnen 

uit deze data.  

Data-gedreven inzicht in voetbal 

legde reeds speler- en wedstri jd-, 

maar geen teamstat istieken bloot  

In sport en voetbal in het specifiek, zijn het 

aantal data-gedreven analyses over de 

laatste jaren aanzienlijk toegenomen. 

Stadia – en ook spelers – zijn uitgerust 

met de nieuwste technologie om 

automatisch data te verzamelen. Denk 

bijvoorbeeld aan video, doellijn, en GPS 

techniek. Dit maakt real-time analyse 

mogelijk en coaches kunnen direct actie 

ondernemen gebaseerd op een combinatie 

van hun expertise en data. Team 

samenstelling, opstelling, tactiek, en 

trainingsplannen kunnen allemaal 

voordeel halen uit data-gedreven analyses.  

“Wat heb je nou l iever? Eén goed 

11-tal of  11 goede 1-tallen?”  

–  Johan Cruijff –  

 

 

 

 

 

Zijn we in staat om de samenwerking 

binnen een elftal in kaart te brengen door 

naar data te kijken? En zo ja, welke nieuwe 

inzichten komen er dan beschikbaar voor 

voetbalclubs, coaches en scouts? 

 

Onthul teamprestatie  

met process mining 

 

Om inzicht te krijgen in de samenwerking 

binnen het elftal, wordt de techniek 

process mining gebruikt. Als basis worden 

pass reeksen gebruikt, een reeks van 

passes die start wanneer het team in 

balbezit komt, en eindigt wanneer het 

team balverlies lijdt. Zolang het team  

balbezit houdt, wordt de pass reeks 

uitgebreid met elk balcontact (zie 

bovenstaand voorbeeld). Wanneer we al 

deze pass reeksen samenvoegen, 

verkrijgen we het sociale netwerk van een 

voetbalelftal (zie voorbeeld netwerk aan de 

linkerzijde). Het geeft gedetailleerd inzicht 

in succesvolle en minder succesvolle 

samenwerkingsverbanden tussen spelers 

en kijkt verder dan alleen assists. 

 

 

 

 

 

 

 

PASS REEKS – REEKS START BIJ 1, GAAT VEDER NAAR 5, 7, EN EINDIGT MET EEN DOELPOGING VAN 9.  

DEZE PASS REEKS BESTAAT UIT 3 PASSES EN 4 BALCONTACTEN. 

SOCIAAL NETWERK VAN EEN VOETBALELFTAL – VOORBEELD. 
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In het coöperatie netwerk 
worden pass reeksen 
gevisualiseerd door passes van, 
naar, en binnen veldposities. 
 
Positieve percentages geven 
een toename weer in 
vergelijking met het 
uitgangspunt; negatieve 
percentages een afname. Bijv. 
een toename van 18% in passes 
van Keeper naar Verdediging 
tijdens de EK wedstrijd in het 
bovenste netwerk; een toename 
van 12% tussen Verdedigers 
onderling; en een afname van 
24% van Keeper naar 
Aanvallers. 
 
De staafdiagrammen in de veld-
posities tonen de verandering in 
procenten van pass reeksen die 
gestart en geëindigd zijn bij die 
veldpositie (m.a.w. elftal kwam 
in respectievelijk verloor bal-
bezit), en verandering in aantal 
balcontacten. Bijv. 4% meer 
pass reeksen zijn gestart op het 
Middenveld; en 8% minder pass 
reeksen zijn geëindigd bij de 
Keeper tijdens de EK wedstrijd. 

VELDPOSITIE COÖPERATIE NETWERKEN – VERGELIJKING TUSSEN DE WK (UITGANGSPUNT) EN EK KWALIFICATIE WEDSTRIJD (BOVEN);  

       VERGELIJKING TUSSEN DE 1
E
 (UITGANGSPUNT) EN 2

E
 HELFT VAN DE EK KWALIFICATIE (ONDER). 

  
kansen gecreëerd en benut tijdens de WK 

wedstrijd. Kan data ons meer vertellen 

over de karakteristieken van de strategie 

en gecreëerde kansen? 

EEN STATION OVERSLAAN. In 2014 gaf 

Louis van Gaal zijn tactiek de bijnaam “een 

station overslaan”, met als doel het 

middenveld overslaan en direct afspelen 

naar de frontlinie. De uitvoering van deze 

strategie is zichtbaar in veldpositie 

coöperatie netwerken.  

 

coöperatie netwerken. Maar liefst 38% en 

22% werd direct van keeper respectievelijk 

verdediging naar de frontlinie gepasst, 

waarmee het middenveld volledig werd 

gemeden. Een toename van 24% en 5% in 

vergelijking met de EK kwalificatie (zie 

bovenste netwerk). 

DEFENSIEVE STRATEGIE. In hetzelfde 

netwerk is ook de initieel zeer defensieve 

strategie tijdens de EK kwalificatie 

zichtbaar in 

 

 

 

SPANJE (1) – NEDERLAND (5) 

WERELD KAMPIOENSCHAP GROEPSFASE 
 – 13 JUNI 2014 

COACH Louis van Gaal 
OPSTELLING 5-3-2 
PASS REEKSEN 154 
PASSES 338 
BALCONTACTEN 492 

 

TSJECHIË (2) – NEDERLAND (1) 

EURO KWALIFICATIE – 9 SEPTEMBER 2014 

COACH Guus Hiddink 
OPSTELLING 5-3-2 (4-3-3) 
PASS REEKSEN 156 
PASSES 620 
BALCONTACTEN 776 

 

38% “sloeg een station over”  

tijdens het WK 

 

In 2014 rijkte Oranje tot aan de halve 

finales van het WK. In de maanden hierna 

bleken ze echter niet in staat om zich voor 

het EK 2016 te plaatsen.  

Van halve finale  

naar niet gekwalificeerd  

Om de toegevoegde waarde van inzicht in 

de samenwerking binnen het elftal aan te 

tonen, wordt de zeer succesvolle wedstrijd 

uit de groepsfase van het WK 2014 van 

Oranje tegen Spanje op 13 juni 2014 

vergeleken met de minder succesvolle EK 

kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië op 9 

september 2014. Met vrijwel hetzelfde 

elftal, gelijke opstelling en slechts drie 

maanden na elkaar, levert dit interessante 

inzichten op. De analyse is uitgevoerd met 

behulp van Lexmark’s Perceptive Process 

Mining software. 

Hoewel het balbezit 23% hoger was tijdens 

de EK kwalificatie, en er 83% meer passes 

waren, slaagde Oranje er niet in de 

wedstrijd te winnen. Blijkbaar zijn er meer 

mogelijk 
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genoeg eindigen er juist minder pass 

reeksen bij middenvelders en aanvallers 

(rode staaf). Dit wekt de indruk dat er 

minder kansen zijn gecreëerd en benut.  

 

 

PASS KWALITEIT. Een voltooide pass is niet 

per definitie een goede. Hoe succesvol zijn 

passes van verdediging naar middenveld 

nu werkelijk? De samenwerking tussen 

middenveld en verdediging onthult dat in 

de EK kwalificatie 60 van de 101 (59%) 

voltooide passes van verdediging naar 

middenveld in de EK  

 

 

 

TEAM COÖPERATIE NETWERKEN –  SUCCESVOLLE PASS REEKSEN TIJDENS DE WK WEDSTRIJD (BOVEN);  

SUCCESVOLLE PASS REEKSEN TIJDENS DE EK KWALIFICATIE WEDSTRIJD (ONDER). 

 

 

In dit team coöperatie netwerk 
worden succesvolle pass 
reeksen (m.a.w. die hebben 
geleid tot een doelpoging of 
doelpunt) gevisualiseerd door 
passes van en naar individuele 
spelers. 
 
Hoe frequenter spelers en 
passes voorkomen, hoe 
donkerder deze gekleurd zijn. 
Bijv. speler nr. 4 in het onderste 
netwerk heeft zeer vaak naar 
speler nr. 5 gepasst. Spelers 
met een oranje kleur en 
gestreepte rand (bijv. speler nr. 
3) zijn gewisseld voor spelers 
met een grijs gestreepte rand 
(bijv. speler nr. 13). 
 
Ook zien we welke speler de 
succesvolle reeks heeft ingezet. 
Bijv. speler nrs. 1, 2, 4, 8, 10 en 
11 in het bovenste netwerk. En 
welke spelers de doelpoging of 
–punt hebben gemaakt. Bijv. 
speler nrs. 2, 4, 8, 9, 10, 11 en 
17 in het bovenste netwerk. 
 
 

middenveld direct zijn teruggekaatst naar 

verdediging. 15 hiervan werden direct naar 

dezelfde speler teruggekaatst. In de WK 

wedstrijd werd slechts 46% teruggekaatst.  

SUCCESVOLLE PASS REEKSEN. Welke 

spelers zijn betrokken bij doelpogingen en 

-punten? In de team coöperatie netwerken 

hierboven zoomen we in op succesvolle 

pass reeksen. Er is een merkbaar verschil 

in de manier waarop aanvallen zijn opge-

bouwd in de twee wedstrijden: diep versus 

breed. In de WK wedstrijd zijn de aanvallen 

dieper opgebouwd, met een centrale rol 

voor middenvelder nr. 10. In de EK kwalifi-

catie zijn aanvallen breder opgebouwd, 

voornamelijk vanuit de linkerflank van de 

verdediging, met centrale rollen voor 

verdediger nrs. 2, 4, en 8. Verdedigers 

waren gemiddeld ook 30% meer betrokken 

bij aanvallen tijdens de EK kwalificatie. 

 

 

zichtbaar in het aantal passes naar 

verdedigers. De keeper passte 76% naar 

verdedigers, terwijl dit slechts 58% tijdens 

de WK wedstrijd was, een verschil van 

maar liefst 18%. Ook middenvelders 

passte 12% meer terug naar verdedigers, 

en verdedigers ping-pongden de bal 

eveneens 12% meer naar elkaar. 

WISSELS. Maken wissels hun verwachting 

waar? Tijdens de EK kwalificatie wijzigde 

de opstelling net voor de rust van een 

verdedigende 5-3-2 naar meer aanvallen-

de 4-3-3, nadat een verdediger gewisseld 

werd voor een spits. Het effect is zichtbaar 

in 

in het onderste netwerk op de vorige pagi-

na. Naar verwachting met een extra spits, 

neemt het aantal balcontacten in de 

frontlinie naar verhouding toe. Opvallend 

genoeg 

 

TERUGKAATSEN VAN BAL TUSSEN  

VERDEDIGING EN MIDDENVELD 

59% van voltooide passes wordt 

direct teruggekaatst  

 

Extra spits, minder kansen?  

 

EK Kwalificatie 

WK 



 

 

© 2016 ProcessChemistry 

   
 

 

 

 

 

 

 

linkerflank van het veld met overeen-

komstige spelers (nrs. 4 (5), 5 (8), en 10). 

In de WK wedstrijd zijn de go-to 

combinaties veelal kort, tussen twee 

spelers, en wijd verspreid over de diepte 

van het veld. Terwijl deze combinaties bij 

de EK kwalificatie zich meer centreren 

rond het hart van de verdediging, in de 

breedte, en meer spelers betreft. 

NIEUWE SPELER STATISTIEKEN. Naast de 

elftalstatistieken, komen er ook nieuwe 

spelerstatistieken beschikbaar. Zie 

bijvoorbeeld de speler statistieken van 

speler nr. 10 in de netwerken hieronder. 

Tijdens de WK wedstrijd centreren de 

passes van speler nr. 10 zich op spelers 

aan de centrale-linkerflank, terwijl dit 

tijdens de EK kwalificatie meer verspreid is 

over de gehele linkerflank en frontlinie. 

Speler nr. 10 nam 8 en 9 keer balbezit 

respectievelijkreeksen betrokken. Hij 

 

 

Gemiddeld waren er 7 extra passes nodig 

voor een doelpoging tijdens de EK kwalifi-

catie. Het duurde dan ook gemiddeld 22 

seconden langer om de doelpoging af te 

ronden. Niettemin werd het enige doelpunt 

sneller gescoord dan in de WK wedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

GO-TO COMBINATIES. Vaak vallen spelers 

terug op solide pass of “go-to” combina-

ties. Zie bijvoorbeeld de meest voorkomen-

de speler trio’s van beide wedstrijden 

bovenaan de pagina, combinaties van drie 

spelers die de bal direct na elkaar 

aannemen. Aangezien beide wedstrijden 

een vrijwel gelijke opstelling hebben, is het 

niet verrassend dat ze een gelijk 

fundament weerspiegelen aan de centrale-

linkerflank 

 

 

 

 

 

 

 

respectievelijk tijdens de WK en EK 

wedstrijd (m.a.w. succesvol verdedigd), en 

verloor balbezit (bijv. in een doelpoging, 

aan een tegenstander, of buiten de lijn) 

respectievelijk 9 en 16 keer. In verhouding 

was hij tijdens de EK kwalificatie bij 10% 

meer pass reeksen betrokken, maar had 

1% minder balcontacten. 

 

 

CONCLUSIE. Met behulp van deze nieuwe 

techniek kijken we verder dan assists en  

leggen we de prestaties van het elftal 

bloot. Process mining geeft zeer gedetail-

leerd inzicht in de samenwerking binnen 

het elftal. Van de mate van uitvoering, 

effectiviteit en karakteristieken van het 

strategische aanvalsplan, inzicht in hoe 

succesvol passes werkelijk zijn, tot 

gedetailleerd inzicht in het fundament van 

succesvolle pass reeksen, go-to combina-

ties, en veel meer. De analyses bieden een 

volledige 

 

“Go-to” combinaties in WK kort 

en over diepte van het veld  

SPELER NETWERKEN – SPELER NR. 10 IN WK WEDSTRIJD (LINKS) EN EK KWALIFICATIE (RECHTS).  

GEMIDDELD PERCENTAGE BALCONTACTEN PER 

VELDPOSITIE TIJDENS DOELPOGINGEN 

WK EK Kwalificatie 

30% meer betrokkenheid van 

verdediging bij aanvallen  

 

Kijk verder dan assists  en leg de 

prestaties van het elftal  bloot 

 

 

De speler netwerken visualiseren de 

pass verdeling van en naar, aantal 

keer balbezit veroverd en verloren, 

en aantal balcontacten per speler. 

Spelers zijn geordend naar hun 

positie op het veld ten opzichte van 

de betreffende speler. Hoe vaker 

spelers en passes voorkomen in deze 

samenwerking, hoe donkerder deze 

gekleurd zijn. 

De staafdiagrammen in de spelers 

tonen het aantal pass reeksen 

gestart en geëindigd door de speler 

(m.a.w. elftal kwam in respectie-

velijk verloor balbezit), en percenta-

ge balcontacten in vergelijking met 

het totaal aantal balcontacten. EK Kwalificatie WK 

MEEST FREQUENTE SPELER TRIO’S – WK (LINKS) EN EK KWALIFICATIE (RECHTS). 

WK EK Kwalificatie 
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heeft geleid tot een toename van fouten, 

in dit geval meer balverlies in verhouding 

bij verdediging, middenveld, en aanvallers. 

Bovendien leidden de zeven extra passes 

benodigd om een poging af te ronden, niet 

tot succes tijdens de EK kwalificatie. Het 

enige doelpunt werd in slechts twee 

passes afgerond. 

 

Verfijn het aanvalsplan tijdens 

wedstrijden op basis van  

real-time prestatie informatie  

 

TOEPASSING. Op basis van real-time 

prestatie informatie kunnen de analyse-

resultaten worden gebruikt om de 

uitvoering van het strategische aanvals-

plan tijdens wedstrijden te verfijnen. Ook 

kan het trainingsplannen ten goede 

komen, engebieden. Een vergelijk 

 

 

volledig objectieve weergave van de statis-

tieken van het elftal. Zoals met alle analy-

ses moeten externe factoren (bijv. veld-

kwaliteit, tegenstander, speler conditie) in 

acht worden genomen bij de interpretatie. 

WK VS EK. We hebben de zeer succesvolle 

“station overslaan” tactiek van Louis van 

Gaal tijdens het WK gekwantificeerd. Het 

middenveld werd met bijna 25% en 5% 

meer passes overgeslagen respectievelijk 

vanuit keeper en verdediging. De succes-

volle pass reeksen zijn dieper opgebouwd 

tijdens de WK wedstrijd, en breder tijdens 

de EK wedstrijd. Ook hebben we ontdekt 

dat de wissel tijdens de EK kwalificatie van 

een verdediger voor een aanvaller niet 

heeft geleid tot offensiever spel, aangezien 

minder kansen werden gecreëerd en benut 

na de betreffende wissel. We benadrukken 

nogmaals het belang om verder dan alleen 

voltooide passes te kijken en de werkelijke 

kwaliteit onder de loep te nemen. Bijna 

60% van voltooide passes van verdediging 

naar middenveld tijdens de EK kwalificatie 

werd direct teruggekaatst. Dat ook dit niet 

per definitie slecht is, blijkt wanneer een 

elftal het Tiki-Taka voetbal beheerst. Tot 

slot, balbezit tijdens de EK kwalificatie 

heeft  

 

ProcessChemistry is een onafhankelijk 

adviesbureau gespecialiseerd in het 

beleggen van process intelligence 

oplossingen in organisaties. 
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komen, welke kunnen worden aangepast 

en toegespitst op specifieke aandachts-

gebieden. Een vergelijking binnen en 

tussen verscheidene opeenvolgende wed-

strijden zal de effectiviteit van het aanvals- 

en trainingsplan aan het licht brengen. Het 

legt bovendien bloot of het “DNA” van  

individuele spelers en het elftal, en het 

beoogde strategische aanvalsplan met 

elkaar matchen. Het toont hoe goed 

spelers binnen het elftal presteren en hoe 

succesvol bepaalde opstellingen zijn. 

Informatie van onschatbare waarde voor 

voetbalclubs, coaches en scouts.  

U coacht ook een team in de sportwereld 

of het bedrijfsleven? Leid uw team dan 

naar succes met de ongekende inzichten 

van process mining. Wacht niet langer en 

ontdek vandaag nog of uw team het juiste 

DNA heeft. Neem vrijblijvend contact met 

ons op: 

Ontdek of UW team  

het juiste DNA heeft  

Tel.: +31(0) 6 375 967 04 

E-mail: info@processchemistry.nl 

Website: www.processchemistry.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Lexmark is een wereldwijde leider op het 

gebied van technologie en ontwikkelt 

bedrijfsbrede software, hardware en 

services die inefficiënties van informatie 

silo’s en onsamenhangende processen 

wegneemt.  

www.lexmark.com 
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