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HEADLINE: Oranje ten onder

BYLINE: WERKGROEP VOETBAL & STATISTIEK

BODY:

Zes wetenschappers ontwikkelden een computermodel om de afloop van het WK te
voorspellen. Bij het begin van de achtste finales stellen zij hun prognose voor
de tweede keer bij.

Nederland moet in de achtste finales spelen tegen Ierland. Hoe groot is de
kans dat Oranje de kwartfinales haalt? Wij legden al uit dat wij dit proberen te
voorspellen op basis van het aantal doelpunten voor en tegen Nederland in
eerdere wedstrijden tegen Ierland.

Onder de 574 interlands vanaf het WK '90 die wij voor onze voorspellingen
gebruiken, komt Nederland-Ierland twee keer voor. Tijdens het WK '90 werd het
1-1 en kort geleden verloor Nederland een vriendschappelijke wedstrijd met 1-0.
Met deze gegevens berekenden wij de kans dat Nederland wint. Welnu, die kans is
vrij klein: 18 procent. De kans dat Ierland wint, is 47 procent en de kans op
een verlenging is 35 procent. Uiteindelijk is de kans, voor Nederland, op het
behalen van de volgende ronde slechts 33 procent.

Uiteraard is het aantal van twee wedstrijden als basis voor deze
voorspelling tamelijk wankel.

Velen vroegen zich woensdagavond af of het niet beter was geweest, als
Nederland niet eerste, maar tweede in de groep was geworden. Met Zweden als
tegenstander was de kans voor Nederland op het bereiken van de kwartfinales
inderdaad veel groter geweest: 63 in plaats van 33 procent.

Voor het toernooi begon berekenden wij onder meer welke zestien landen de
grootste kans maakten op het bereiken van de achtste finales. Van deze zestien
landen hebben veertien landen daadwerkelijk de eerste schifting overleefd. Ten
onrechte achtten wij Colombia en Rusland hiertoe wel en de Verenigde Staten en
SaoediArabie niet in staat.

Misschien heeft bij de Verenigde Staten het thuisvoordeel een rol gespeeld.
Met deze factor hebben wij in het model geen rekening gehouden. Dat
Saoedi-Arabie erin is geslaagd de laatste zestien te halen, zal niet alleen voor
ons een verrassing zijn. Wij voorspelden overigens goed dat outsiders als
Kameroen, Noorwegen en Bolivia na de groepswedstrijden het vliegtuig naar huis
konden nemen.
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Hoe zal het toernooi nu verder gaan? Naast Ierland hebben volgens ons de
volgende landen de grootste kans om de kwartfinales te halen: Belgie,
Zwitserland, Roemenie, Zweden, Italie, Bulgarije en tot slot natuurlijk
Brazilie. Van Brazilie en Zweden zijn wij vrij zeker. Van Ierland dus ook. Voor
de andere landen zal het er om spannen en is de kans groot dat onze voorspelling
niet uitkomt.

Ook hier vormden eerdere ontmoetingen de basis van de berekening. Kwamen
zulke ontmoetingen in onze dataset niet voor, dan vergeleken we de resulaten
tegen gemeenschappelijke tegenstanders.

De kans dat Brazilie het WK wint, is inmiddels gestegen van 16 naar 20
procent. Aan het begin van het toernooi gaven we dit land nog een kans van 12
procent op de eindoverwinning. De vier landen met de grootste kans op de
eindoverwinning zijn op dit moment:

1. Brazilie 20 2. Zwitserland 17# 3. Spanje 8# 4. Italie 7#

Een week geleden, halverwege de groepswedstrijden, was de top vier: 1.
Zwitserland 18; 2. Brazilie 17; 3. Spanje 8; 4. Duitsland 8. Na Brazilie blijft
Zwitserland de grootste kanshebber op de titel. Ook Spanje is een constante
factor bij de top vier. Toch halen Zwitserland en Spanje niet allebei de
kwartfinales. Ze komen elkaar vanavond immers al tegen.

De kans dat Nederland wint, daalde van 6 naar 4 procent. Daarbij moet Oranje
nu liefst negen van de zestien overgebleven landen voor zich dulden. Ook wat dit
betreft had Nederland beter tweede in de groep kunnen worden. De kans op de
wereldtitel zou dan 8 procent zijn geweest.
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