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Meta

Peildatum
Eredivisie seizoen: 2022 - 2023
Peildatum: 16 mei 2023 

Update cycle
Dit rapport wordt na elke speelronde in de Eredivisie automatisch gegenereerd,
en gepubliceerd op sen1.net. 

Licentie
Dit informatieproduct valt onder een Creative Commons licentie: 
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal. 

Reporting
Dit informatieproduct is een voorbeeld van reporting van SEN1.
SEN1 | Making sense of data 
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https://sen1.net/eredivisie-voetbal-performance-indicatoren-updates/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl
https://sen1.net/reporting/


Toelichting

Dit rapport toont hoe de Eredivisie voetbalteams momenteel presteren.

Punten en doelsaldo
Voor de prestatie indicatoren wordt gekeken naar het huidige aantal punten en het huidige 
doelsaldo van een team. 

Normseizoenen
Dit wordt vergeleken met voorgaande 10 seizoenen waarin het team heeft meegedaan in de
Eredivisie: de normseizoenen. 

Zelfde aantal wedstrijden
De vergelijking is op basis van hetzelfde aantal wedstrijden. Dus als een team in het huidige
seizoen 17 wedstrijden heeft gespeeld, dan is de vergelijking altijd op basis van 17 gespeelde
wedstrijden in de normseizoenen. 

Signaalkleuren
De signaalkleur groen wordt gebruikt voor teams die momenteel beter presteren dan hun eigen
gemiddelde in de normseizoenen. De signaalkleur rood geldt voor de teams die slechter
presteren. 

Tabel en visualisaties
De visualisaties (bulletgraph, grafiek, kaart) zijn een weergave van kolommen uit de tabel. 
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Verschil punten
t.o.v. eigen gemiddelde



Tabel: verschil punten

In de tabel zijn de volgende kolommen opgenomen:

Gespeeld: Het aantal gespeelde wedstrijden in het huidige seizoen
Punten: Het aantal behaalde punten in het huidige seizoen
Meegedaan: Het aantal keren meegedaan in de Eredivisie in de voorgaande 10 normseizoenen
Min. punten: Het minimaal behaalde aantal punten in de normseizoenen
Max. punten: Het maximaal behaalde aantal punten in de normseizoenen
Gem. punten: Het gemiddelde aantal punten in de normseizoenen
Verschil: Het verschil tussen Punten en Gem. punten.

De tabel is van boven naar onder gesorteerd op basis van de huidige ranglijst. 
 
  

Huidig seizoen Normseizoenen Verschil

Gespeeld Punten Meegedaan Min. punten Max. punten Gem. punten

Feyenoord 32 79 10 55 79 63.2 15.8

PSV 32 71 10 53 82 72.8 -1.8

AZ 32 64 10 36 68 54.4 9.6

Ajax 31 63 10 66 79 72.7 -9.7

FC Twente 32 58 9 23 62 46.2 11.8

Sparta Rotterdam 32 53 5 27 43 31.8 21.2

FC Utrecht 32 51 10 38 57 48.6 2.4

sc Heerenveen 32 42 10 38 51 43.0 -1.0

RKC Waalwijk 32 41 5 27 32 30.2 10.8

N.E.C. 32 38 5 28 46 35.6 2.4

Go Ahead Eagles 32 37 4 23 37 30.5 6.5

Fortuna Sittard 32 35 4 32 40 35.3 -0.3

Vitesse 32 34 10 45 64 51.6 -17.6

FC Volendam 32 33 0 33 33 33.0 0.0

Excelsior 32 29 5 26 40 31.6 -2.6

FC Emmen 32 28 3 24 32 28.0 0.0

FC Groningen 31 18 10 33 46 40.0 -22.0

SC Cambuur 32 16 4 18 41 33.2 -17.2
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Bullet graph: verschil punten

Naast de teamnamen (links) staan het aantal wedstrijden gespeeld en het aantal wedstrijden 
meegedaan. De horizontale zwarte lijn toont het huidige aantal punten. Het kleine verticale
zwarte streepje is het gemiddelde aantal punten in de normseizoenen. De grijze achtergrond
geeft het minimale (links) en maximale (rechts) aantal punten weer in de normseizoenen. Aan
de rechterkant staat het huidge aantal punten en het verschil met het gemiddelde aantal
punten uit de normseizoenen. De bullet graphs zijn van boven naar onder gesorteerd op basis
van de huidige ranglijst. 
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Grafiek: verschil punten

Dit is een weergave van de Verschil kolom in de tabel: 

8 Grafiek: verschil punten



Kaart: verschil punten

Dit is een weergave van de Verschil kolom in de tabel.
Een interactieve variant van deze kaart is hier beschikbaar.

9 Kaart: verschil punten

https://sen1.net/eredivisie-voetbal-performance-indicators-on-interactive-map-updates/


Verschil doelsaldo
t.o.v. eigen gemiddelde



Tabel: verschil doelsaldo

In de tabel zijn de volgende kolommen opgenomen:

Gespeeld: Het aantal gespeelde wedstrijden in het huidige seizoen
Doelsaldo: Het huidige doelsaldo in het huidige seizoen
Meegedaan: Het aantal keren meegedaan in de Eredivisie in de voorgaande 10 normseizoenen
Min. doelsaldo: Het minimale doelsaldo in de normseizoenen
Max. doelsaldo: Het maximale doelsaldo in de normseizoenen
Gem. doelsaldo: Het gemiddelde doelsaldo in de normseizoenen
Verschil: Het verschil tussen Doelsaldo en Gem. doelsaldo.

De tabel is van boven naar onder gesorteerd op basis van de huidige ranglijst. 
 
  

Huidig seizoen Normseizoenen Verschil

Gespeeld Doelsaldo Meegedaan Min. doelsaldo Max. doelsaldo Gem. doelsaldo

Feyenoord 32 50 10 20 62 33.1 16.9

PSV 32 48 10 12 71 46.7 1.3

AZ 32 31 10 0 31 14.4 16.6

Ajax 31 47 10 38 79 55.6 -8.6

FC Twente 32 32 9 -21 32 4.8 27.2

Sparta Rotterdam 32 15 5 -36 0 -20.0 35.0

FC Utrecht 32 6 10 -17 14 5.1 0.9

sc Heerenveen 32 -8 10 -14 15 -2.0 -6.0

RKC Waalwijk 32 -5 5 -20 -11 -15.8 10.8

N.E.C. 32 0 5 -30 -3 -17.8 17.8

Go Ahead Eagles 32 -11 4 -35 -11 -24.5 13.5

Fortuna Sittard 32 -20 4 -31 -7 -20.7 0.7

Vitesse 32 -12 10 -10 28 13.6 -25.6

FC Volendam 32 -27 0 -27 -27 -27.0 0.0

Excelsior 32 -41 5 -36 -10 -20.8 -20.2

FC Emmen 32 -29 3 -34 -33 -33.5 4.5

FC Groningen 31 -32 10 -12 1 -4.6 -27.4

SC Cambuur 32 -44 4 -40 -5 -17.2 -26.8

11 Tabel: verschil doelsaldo



Bullet graph: verschil doelsaldo

Naast de teamnamen (links) staan het aantal wedstrijden gespeeld en het aantal wedstrijden 
meegedaan. De horizontale zwarte lijn toont het huidige doelsaldo. Het kleine verticale zwarte
streepje is het gemiddelde doelsaldo in de normseizoenen. De grijze achtergrond geeft het 
minimale (links) en maximale (rechts) doelsaldo weer in de normseizoenen. Aan de rechterkant
staat het huidge doelsaldo en het verschil met het gemiddelde doelsaldo uit de
normseizoenen. De bullet graphs zijn van boven naar onder gesorteerd op basis van de huidige
ranglijst. 
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Grafiek: verschil doelsaldo

Dit is een weergave van de Verschil kolom in de tabel:

13 Grafiek: verschil doelsaldo



Kaart: verschil doelsaldo

Dit is een weergave van de Verschil kolom in de tabel.
Een interactieve variant van deze kaart is hier beschikbaar.

14 Kaart: verschil doelsaldo

https://sen1.net/eredivisie-voetbal-performance-indicators-on-interactive-map-updates/
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