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Er worden veel gegevens (‘statistieken’) verzameld over 
voetbal. Toch zijn sommige antwoorden moeilijk te vin-
den. Als je algemene informatie zoekt over voetbaluit-
slagen, stuurt Google je vaak door naar de site van een 
club.

Ik wilde weten wat de meest voorkomende voetbal-
uitslag is. Volgens Maarten ’t Hart, die in Leiden statis-
tiek heeft geleerd van Willem van Zwet, is dat 2-1 (of 1-2; 
het kan hem niet schelen wie er wint). Deze bewering, 
die voorkomt in zijn bundel ‘Dienstreizen van een thuis-
blijver’, vind ik niet gestaafd of weersproken op internet.

De voetbalstatistiek (eredivisie) is ingewikkelder ge-
worden door de nieuwe regels. Laten we eenvoudig be-
ginnen. Er zijn 18 clubs. Die spelen allemaal twee keer 
tegen de andere 17. Dat zijn 18 x 17 = 306 wedstrijden: 
clubs spelen weliswaar twee keer tegen elkaar: uit en 
thuis, maar bij iedere wedstrijd zijn twee clubs betrokken. 

Vroeger waren er dan 612 punten te verdelen: elke 
wedstrijd leverde twee punten op: twee voor een winnaar 
of elk één bij een gelijkspel. Nu is het aantal punten per 
wedstrijd een stochastische grootheid, die de waarden 
twee of drie kan aannemen; gemiddeld ‘dus’ 2,5. Het to-
taal aantal behaalde punten heeft dan verwachting 765 
en variantie 76,5.

Maar er zijn leukere dingen om naar te kijken. De 
stand in de competitie wordt weergegeven in 18 regels. 
In de eerste kolom staan de rangnummers, in de zesde 
de aantallen behaalde punten. Verder worden nog ver-

meld: het aantal gespeelde ronden en de aantallen ge-
wonnen, gelijkgespeelde en verloren wedstrijden. 

Toen ik eens naar die rijtjes keek viel me op dat, op 
die dag, de nummers 1 en 2 respectievelijk 18 en 17 pun-
ten hadden en de nummers 17 en 18 respectievelijk 2 en 
1. Hoe het verder ging weet ik niet meer, maar ik vroeg 
me af of het mogelijk was dat het zo door ging: de getal-
len 1 t/m 18 die de rang van de clubs aangeven van hoog 
naar laag zijn dezelfde als de getallen die de aantallen 
behaalde punten aangeven van laag naar hoog. 

In die situatie zijn er 171 wedstrijdpunten verdeeld. 
Het aantal gespeelde wedstrijden is een negenvoud, en 
deze 171 punten kunnen, bijvoorbeeld, behaald zijn in 
45 winstpartijen en 18 gelijke spelen, dat wil zeggen in 
zeven ronden van negen wedstrijden. De geschetste toe-
stand is dus niet a priori onmogelijk. Blijft de vraag of het 
ook echt kan; het aantal winstpartijen is natuurlijk gelijk 
zijn aan het aantal verliespartijen. Kan dat allemaal? Het 
kan, zoals hieronder blijkt. Om ruimte te sparen heb ik 
de kolomen horizontaal neergezet.

Rest de vraag of er bij dit resultaat ook werkelijk uitsla-
gen passen van zeven weken eredivisievoetbal. Of is dat 
een domme vraag?
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ERESTATISTIEK

RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PUNTEN 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

WINST 6 5 5 4 4 4 3 2 3 1 2 2 2 0 1 1 0 0

GELIJK 0 2 1 3 2 1 3 5 1 6 2 1 0 5 1 0 2 1

VERLIES 1 0 1 0 1 2 1 0 3 0 3 4 5 2 5 6 5 6
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