
De eerste tien speeldagen van de Pro League 2014-2015 onder
de loep: de tweede plaats van AA Gent is geen verrassing

8 oktober 2014.  AA Gent prijkt  na de eerste tien speeldagen van de Pro
League  op  een  opvallende  tweede  plaats  nadat  het  de  voorbije  twee
seizoenen telkens naast play-off I greep. Nu de Pro League een weekend
plaats  moet  ruimen  voor  de  kwalificatieduels  voor  het  Europees
kampioenschap van 2016 in Frankrijk, is de tijd rijp om de resultaten van de
80 reeds gespeelde wedstrijden in de hoogste afdeling eens te analyseren.

De tussenstand na de eerste tien speeldagen heeft een aantal verrassingen
in petto. Terwijl de eerste plaats van Anderlecht weinig verbazing wekt, doet
de  rode  lantaarn  van  Zulte  Waregem  dat  eens  te  meer.  Het  moeizame
seizoensbegin  van  de  sputterende  gevestigde  waarden  Racing  Genk
(negende)  en  Standard  (elfde)  valt  eveneens  op.  Verder  verdienen  ook
Sporting  Lokeren  en  AA  Gent  lof  voor  hun  gedeelde  tweede  plaats.
Aangezien de heenronde nog maar voor tweederde afgewerkt is,  geeft  de
huidige tussenstand uiteraard een wat vertekend beeld. Ik vergeleek daarom
de resultaten van de 80 reeds gespeelde wedstrijden met de resultaten van
dezelfde wedstrijden vorig seizoen om te achterhalen hoe goed de clubs uit
de startblokken geschoten zijn. 

Weinig verrassingen tot dusver

Ik berekende voor alle clubs hoeveel punten zij vorig seizoen behaalden in de
tien wedstrijden die zij dit seizoen reeds speelden. Een vergelijking van dit
puntenaantal  met  het  huidige  totaal  toont  hoe  goed  iedere  club  aan  het
seizoen begonnen is. Aangezien Westerlo en Mouscron-Péruwelz nieuw zijn
in de hoogste afdeling, beschouw ik de resultaten van hun voorgangers OH
Leuven en Mons.  Kampioen Westerlo  neemt de plaats in  van play-off  III-
winnaar  OH  Leuven  en  eindrondewinnaar  Mouscron-Péruwelz  vervangt
Mons. Deze keuze ligt voor de hand, want de voornaamste doelstelling voor
de nieuwkomers is net zoals voor de degradanten van vorig seizoen om te
overleven  in  eerste  klasse.  Deze  methode  werd  twee  jaar  geleden
voorgesteld door Simon Gleave, die momenteel Head of Analysis is van het
Nederlandse gegevensbedrijf Infostrada. Hij voert deze analyse regelmatig uit
voor onder andere de Engelse Premier League en Nederlandse Eredivisie. 

De  onderstaande  figuur  toont  voor  iedere  club  het  verschil  in  behaalde
punten tussen de reeds gespeelde wedstrijden van het huidige seizoen en
dezelfde wedstrijden van het vorige seizoen. Een positief verschil duidt op
een  verbetering  tegenover  vorig  seizoen,  terwijl  een  negatief  verschil
overeenstemt  met  een  mindere  prestatie.  Met  Standard,  Club  Brugge  en
Zulte Waregem bengelen de nummers twee tot en met vier van vorig seizoen
helemaal  achteraan  de  rangschikking.  Zulte  Waregem  oogstte  met  een



magere 6 op 30 maar liefst 16 punten minder dan vorig seizoen in dezelfde
tien  wedstrijden.  Club  Brugge  staat  op  een  voorlopige  vierde  plaats  nog
onder de mensen, maar deed het met 17 op 30 beduidend minder goed dan
de  28  op  30  in  dezelfde  duels  vorig  seizoen.  Het  eveneens  sputterende
Standard geeft reeds acht punten toe op vorig seizoen. 

Figuur 1. Het verschil in behaalde punten tussen de reeds gespeelde wedstrijden van het
seizoen 2014-2015 en dezelfde wedstrijden in het seizoen 2013-2014. 

Uit de onderstaande tabel blijkt verder dat de mooie tweede plaats van AA
Gent eigenlijk niet zo uitzonderlijk is. De Buffalo's behaalden met 18 op 30
namelijk exact evenveel punten als in dezelfde wedstrijden vorig seizoen. AA
Gent dankt haar mooie positie dus vooral aan de mindere prestaties van de
traditionele  play-off  I-ploegen.  Hoewel  Cercle  Brugge  eerder  deze  week
Lorenzo Staelens nog de laan uitstuurde wegens tegenvallende resultaten,
toont deze analyse dat de resultaten van de Vereniging volledig in lijn liggen
met die van vorig seizoen. Cercle Brugge puurde toen met een 11 op 30
slechts twee punten meer uit de tien wedstrijden die het dit seizoen reeds
speelde. KV Oostende trekt de positieve lijn van vorig seizoen duidelijk door
en  voetbalde  zeven  punten  meer  bij  elkaar.  Nieuwkomers  Mouscron-
Péruwelz  en  Westerlo  staan  er  eveneens  goed  voor,  want  liggen  beide
duidelijk voor op het schema van hun voorgangers Mons en OH Leuven. 



Seizoen 2014-2015 Seizoen 2013-2014 Puntenverschil

KV Oostende 14 7 +7

Mouscron-Péruwelz 12 5 (Mons) +7

Anderlecht 22 18 +4

Westerlo 17 14 (OH Leuven) +3

Racing Genk 13 10 +3

KV Kortrijk 13 11 +2

Lokeren 18 17 +1

Waasland-Beveren 11 10 +1

AA Gent 18 18 0

Lierse 9 9 0

KV Mechelen 13 14 -1

Charleroi 11 12 -1

Cercle Brugge 9 11 -2

Standard 12 20 -8

Club Brugge 17 28 -11

Zulte Waregem 6 22 -16

Een voorbarige voorspelling 

De onderstaande figuur toont voor iedere club het voorspelde aantal punten
aan het einde van de reguliere competitie. Deze voorspelling beschouwt de
resultaten  van  de  reeds  gespeelde  wedstrijden  en  veronderstelt  dat  de
resultaten in de resterende wedstrijden hetzelfde zullen zijn. Deze methode
leidt uiteraard tot een overschatting van het puntentotaal voor de clubs die
momenteel slechter presteren dan vorig seizoen en een onderschatting van
het puntentotaal voor zij die momenteel beter presteren. Maar zelfs als Zulte
Waregem  er  snel  weer  in  slaagt  om  het  niveau  van  vorig  seizoen  te
benaderen,  zullen  de  mannen  van  Francky  Dury  tekort  komen  voor  een
plaats  in  play-off  I.  Als  de resterende wedstrijden hetzelfde uitdraaien  als
vorig  seizoen,  zullen  vaste  klanten  Anderlecht,  Standard,  Lokeren,  Club
Brugge en Racing Genk wel weer van de partij zijn. 



Figuur 2. Het voorspelde aantal punten aan het einde van de reguliere competitie. 

Deze voorzichtige projectie verwacht dat AA Gent zich na een afwezigheid
van twee seizoenen opnieuw mag opmaken voor deelname aan de strijd om
het  kampioenschap.  De  degradatiestrijd  belooft  volgens  deze  voorbarige
voorspelling ongemeen spannend te worden. Charleroi, Waasland-Beveren,
Lierse,  Cercle  Brugge,  Westerlo,  KV  Mechelen  en  Mouscroun-Péruwelz
zouden  de  competitie  binnen  vier  punten  van  elkaar  afsluiten.  Al  lijken
nieuwkomers Westerlo en Mouscron-Péruwelz zich voorlopig weinig zorgen
te moeten maken, want zij danken hun lage klassering voornamelijk aan de
tegenvallende  resultaten  van  degradanten  OH  Leuven  en  Mons  vorig
seizoen. 
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