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LENGTH: 645 words

HEADLINE: CampeAo do mundo

BODY:

Werkgroep Voetbal & Statistiek Dinsdag blikt de werkgroep terug op alle
voorspellingen die zij voor en tijdens het toernooi heeft gedaan. Zes
wetenschappers ontwikkelden een computermodel om de afloop van het WK te
voorspellen. Voor de finale stellen zij hun prognose voor de laatste keer bij.

Morgen is het eindelijk zo ver. Dan zal de wereld weten welk land de nieuwe
wereldkampioen voetbal is geworden. Mensen zullen stoppen met hun uitgebreide
speculaties en discussies, veelal gevoed worden door intuitie, kennis,
hartstocht en chauvinisme. En wij, minder poetisch, beeindigen vandaag al de
wekelijkse bijstellingen van onze prognose van de afloop van het WK op basis van
statistische bevindingen.

De kans dat Brazilie wereldkampioen wordt is in de loop van het toernooi
steeds toegenomen. Voor het toernooi begon was de kans volgens ons model 12
procent, na de groepswedstrijden was hij 20 procent en na de de achtste finales
23 procent. De daarop volgende tegenstander (Nederland) gooide geen roet in het
eten en de kans voor de Brazilianen steeg naar 38 procent. Oranje was het
grootste obstakel. Brazilie zag zich voor deze wedstrijd geconfronteerd met een
kans van 43 procent om het onderspit te delven.

Voor Italie was de ontwikkeling van deze reeks van kansen minder hoopgevend:
vooraf 8 procent, na de groepswedstrijden zelfs nog maar 7 procent, vervolgens
10 procent na de achtste en 26 procent na de kwartfinales.

De kansen van Italie in de afzonderlijke wedstrijden waren vaak niet erg
groot. Over geluk hebben de Italianen niet te klagen gehad. Het ligt voor de
hand om dan te denken aan de wedstrijd tegen Nigeria, toen in de laatste minuut
uitschakeling werd voorkomen. Maar vooral tegen Spanje en Bulgarije waren de
perspectieven niet gunstig; in beide wedstrijden was de kans op uitschakeling
vooraf bijna 50 procent.

Het zal geen verrassing zijn dat Brazilie in de finale onze favoriet is. De
kans dat de Brazilianen het WK winnen is 56 procent. Voor Italie is deze kans
dus 44 procent.

De kans dat de beslissing pas in de verlenging valt, is 36 procent. De kans
op een onbevredigende apotheose in de vorm van strafschoppen is 29 procent.

De finale belooft niet erg doelpuntrijk te worden. De drie meest
waarschijnlijke uitslagen na negentig minuten zijn: 0-0 (21 procent), 1-0 voor
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Brazilie (18 procent) en 1-0 voor Italie (15 procent). De kans dat er niet meer
dan een keer wordt gescoord, is dus groter dan 50 procent.

De berekening van deze kansen is weer gebaseerd op de resultaten van beide
ploegen in de 574 interlands sinds het WK '90 die wij voor onze voorspellingen
gebruikten. Ontmoetingen tussen de twee landen kwamen daarbij niet voor. Wel
hadden zij een aantal gemeenschappelijke tegenstanders: Argentinie, Mexico,
Schotland, Uruguay en de Verenigde Staten.

We zouden het bijna vergeten, maar vanavond spelen Zweden en Bulgarije om de
derde plaats. Volgens ons model is Zweden favoriet in deze wedstrijd. De kans
dat dit land derde wordt, is 62 procent. De meest waarschijnlijke uitslag is 1-0
voor Zweden (12 procent).

Tot slot willen wij de mensen die niet geloven in voetbalprognoses op basis
van statistische bewerkingen enigszins tegemoet komen. Velen zijn overtuigd van
andere wetmatigheden, zoals het gegeven dat sinds 1962 landen uit Zuid-Amerika
en Europa keurig om en om wereldkampioen werden. In die redenatie is nu een
ZuidAmerikaans land aan de beurt.

Deze redenatie kan fraaier. Een rijtje getallen als 4-3-2-1-2-3-. . . wordt
'automatisch' besloten met een 4. Het getal 1 vormt als het ware een spiegel in
het midden. Er is een soortgelijke 'voetbalkundige' reeks waarneembaar sinds het
WK '70. De kampioenen waren achtereenvolgens:
Brazilie-Duitsland-Argentinie-Italie-ArgentinieDuitsland-. . . Onze prognose
wordt duidelijk gesteund door deze reeks.
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