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AJAX SCOORT MEER UIT DAN THUIS - ANALYSE - Siem de Jong heeft een belangrijk aandeel in de 
goede eerste seizoenshelft van Ajax. De Ajax-aanvoerder miste geen minuut en heeft met zeven 
goals de meeste treffers op zijn naam staan. Ook is hij de man met de meeste assists. In totaal liet 
De Jong zes keer een medespeler scoren, zo blijkt uit een analyse van Ajax Showtime. 

De eerste seizoenshelft zit erop. Ajax had een redelijke competitiestart, die werd gevolgd door een 
beroerde periode tussen eind september en begin november. In zes wedstrijden werden slechts zeven 
punten gepakt, onder meer door vier keer gelijk te spelen en als klap op de vuurpijl ook nog eens in 
eigen huis te verliezen van directe concurrent Vitesse. Tussentijds werd nog wel van Twente gewonnen. 
 
De Amsterdammers zijn de slechte periode meer dan te boven gekomen. Na het verlies tegen Vitesse 
zette de ploeg van Frank de Boer een reeks van 7 gewonnen wedstrijden neer, waarmee ze koplopers 
Twente en PSV tot op 1 punt waren genaderd. De laatste, traditioneel moeilijke wedstrijd uit tegen 
Utrecht eindigde in 0-0. Omdat PSV en Twente wel wisten te winnen, sloot Ajax het jaar af op 3 punten 
van deze koplopers en wordt PSV door haar indrukwekkende doelsaldo (60 voor en 18 tegen) 
herfstkampioen. 
 
Beste eerste seizoenshelft onder Frank de Boer 
Ajax presteert beter dan in de vorige twee seizoenen, waarin het team onder De Boer kampioen werd. 
Gezien de huidige competitiestart, die minder was dan in de laatste twee jaren, is dat bijzonder, zeker 
na de slechte periode tussen de zesde en elfde speelronde. In het seizoen 2011/2012 ging het ongeveer 
net zo, terwijl Ajax in het seizoen 2010/2011 juist veel meer punten pakte.  

 

 

 

  

http://www.ajaxshowtime.com/profile/19620


Ajax nadert concurrentie 
Hoe wispelturig het spel van Ajax was, is ook te zien als de prestaties worden vergeleken met de 
andere vier titelkandidaten, PSV, Twente, Vitesse en Feyenoord. Samen met Feyenoord is Ajax lange 
tijd verreweg de minste ploeg van de top vijf. De kentering komt na speelronde twaalf, als de 
Amsterdammers met 2-4 uit bij PEC Zwolle weten te winnen. Waar PSV, Twente en Vitesse punten laten 
liggen, wint Ajax 7 en Feyenoord 4 wedstrijden op rij. Feyenoord wint vervolgens alle wedstrijden, 
terwijl Ajax op de laatste speeldag van het jaar punten laat liggen door 0-0 te spelen bij Utrecht. 
 

De vloek van de half één wedstrijden 
Diverse media hebben erover geschreven: Ajax presteert minder in half één wedstrijden dan op andere 
tijdstippen. Dit seizoen heeft Ajax tot nu toe 5 keer om half één gespeeld en kon dus 15 punten halen. 
In totaal haalde het elftal er 7, wat iets minder dan de helft is: 47 procent. Ajax speelde 13 
wedstrijden op andere tijdstippen en daarin vielen 39 punten te behalen. Ajax pakte er 30 en dat is 77 
procent. Natuurlijk hangt een en ander er ook vanaf of Ajax thuis of uit speelt, welke tegenstanders er 
tegenover de Amsterdammers staan, enzovoort, maar het is waar: Ajax doet het dit seizoen 
aanmerkelijk slechter in half één wedstrijden. 

 

Vitesse tegen de top vijf beter dan Ajax 
Alleen Vitesse heeft het tegen de top vijf beter gedaan dan Ajax (geel gemarkeerd). Vitesse pakte 10 
punten en Ajax 7. PSV deed het redelijk met 6 punten. Twente pakte slechts 4 punten, terwijl 
Feyenoord het met 1 punt zeer matig deed.  
 
Vooral de wedstrijd tegen PSV was een memorabele. Met agressief, goed verzorgd spel zette Ajax de 
Eindhovenaren met 3-1 opzij en haakte zo weer aan voor de strijd om de titel.  
 



 
 
Diverse statistieken 
• Ajax wint thuis meer punten dan uit: 74% van de te behalen punten thuis en 63% uit) 
• Ajax scoort uit vaker dan thuis: uit maakt het team van Frank de Boer 2,7 doelpunt per wedstrijd en 
thuis slechts 2 
• Aanvoerder Siem de Jong speelde alle wedstrijden, net als Daley Blind 
• Siem de Jong maakte als enige alle minuten vol 
• Met slechts 7 goals is diezelfde De Jong Ajax’ topscorer van de eerste seizoenshelft geworden 
• Hij is ook de speler met de meeste assists op zijn naam. De Jong gaf 6 keer een medespeler een niet 
te missen kans. Eriksen is de tweede op de lijst met 5 assists 
• Behalve PSV heeft geen enkel team meer verschillende doelpuntenmakers dan Ajax (15) 
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