
Ajax slechter na Europese wedstrijden  
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Ajax presteert onder Frank de Boer minder goed als het team vlak na een Europese wedstrijd 
een competitiewedstrijd speelt dan wanneer dit niet het geval is. Opvallend is dat voor Louis 
van Gaal het tegenovergestelde geldt. Dat blijkt uit analyse van Ajax Showtime.  

Als het team van De Boer binnen een week een competitiewedstrijd speelt na een partij in de 
Champions League of in de Europa League wordt slechts 53,3% van de wedstrijden gewonnen, 
terwijl dat in de Europa Cuploze weken 75% is (zie ook de onderstaande tabel). Het aantal gelijke 
spelen ligt ook hoger na een Europese wedstrijd: 31,7% vergeleken met 18,8% als er niet in Europa is 
gevoetbald. Daarbij verliest Ajax vaker na een partij tegen ploegen van over de grens: 15% van de 
wedstrijden gaat verloren, tegenover slechts 6,2% als Ajax niet tegen buitenlandse teams in actie 
hoeft te komen. Dit vertaalt zich ook in het aantal punten dat Ajax behaalt. Als het team een 
wedstrijd in Europa speelt, haalt het in de daaropvolgende competitiewedstrijd 63,9% van de 
punten die behaald kunnen worden. Spelen de Amsterdammers niet in Europa, dan trekken zij 81,2% 
van de punten naar zich toe.  

 

 
Om te kijken of dit effect van Europese wedstrijden op de prestaties van Ajax ook in het verleden 
plaatsvond, is voor de twee langstzittende trainers van de afgelopen jaren eenzelfde analyse 
uitgevoerd, te weten Ronald Koeman en Louis van Gaal. Ook Koeman deed het slechter na Europese 
wedstrijden (zie onderstaande tabel). Zijn Ajax won dan 70,2% van de wedstrijden, maar 76,2% in 
competitiewedstrijden die niet kort op een Europese partij volgden. Er werd iets minder 
gelijkgespeeld (13,7% om 16,4%) en er gingen fors meer wedstrijden verloren (16,1% om 7,4%). Het 
aantal behaalde punten lag zodoende ook lager na partijen tegen ploegen uit het buitenland (74,8% 
om 81,6%).  

 

 
In tegenstelling tot zijn opvolgers presteerde Van Gaal opmerkelijk genoeg juist beter na Europese 
wedstrijden. De succestrainer won met zijn team 73% van de wedstrijden nadat hij tegen een ploeg 
uit het buitenland speelde en 68,3% als dit niet het geval was. Er eindigden meer wedstrijden in een 
gelijkspel (22,4% om 17,1%) en er werd ruim minder verloren (4,6% om 14,6%). Vanzelfsprekend lag 
ook het percentage behaalde punten hoger. Het dreamteam van Van Gaal pakte 80,4% van de 
punten in de competitie na een Europese wedstrijd, tegenover 74% na een Europa Cuploze ronde.  
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Toch deed Van Gaal, die met zijn zes seizoenen wel veel vaker op de bank zat dan Koeman en De 
Boer, het maar nipt beter dan de huidige Ajax-coach. De trainer van het Nederlands Elftal pakte in 
totaal 74,8% van de punten die hij kon behalen, tegenover 74,5% voor De Boer en 77% voor Koeman.  
 
De bijzondere statistiek in het geval van Van Gaal als het gaat om de prestaties van zijn team na 
Europese wedstrijden zou te maken kunnen hebben met de uitzonderlijke kwaliteiten van zijn 
elftal. De ploeg was wellicht zo sterk en bevond zich in een zodanige flow dat het niet uitmaakte 
dat er veel wedstrijden in korte tijd moesten worden gespeeld.  
 

*Ter toelichting 
Soms werd een coach midden in het seizoen ontslagen of werd deze dan juist aangesteld. Voor de analyse zijn daarom alleen wedstrijden 
waarin de desbetreffende coach op de bank zat meegenomen. Ook is ervan uitgegaan dat het effect van Europese wedstrijden optreedt als er 
kort daarop, binnen een week, een competitiewedstrijd wordt gespeeld. Als er meer dan een week tussen zit, is de wedstrijd niet 
meegenomen in de analyse. Hetzelfde effect als bij de Europese wedstrijden zou ook kunnen optreden als Ajax binnen een week na een 
bekerwedstrijd een competitiewedstrijd moet spelen. Al deze bekerwedstrijden zijn daarom niet meegerekend bij de statistiek “geen 
Europese wedstrijd.” Het seizoen 2001/2002 van Koeman is niet meegenomen in de analyse, omdat Koeman in dienst kwam toen alle Europese 
wedstrijden van dat seizoen reeds waren gespeeld. 
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