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De besmetting van Sotsji zorgt voor grote 

medailleoogst 

 Onderwerp: 

 Sport 

 

 Frank den Butter 

Het succes van de Nederlandse schaatsploeg bij de Olympische spelen van Sotsji overtreft alle 

verwachtingen. Er was bij de voorspellers sprake van een grove onderschatting. Volgens de 

Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter kan deze onderschatting van de prestaties worden 

toegeschreven aan hetzelfde mechanisme van besmetting dat tot verkeerde voorspellingen 

over de krediet- en schuldencrisis heeft geleid.  

Voorspellingen 

Speculaties over de medailleoogst op de Olympische spelen zijn bij de media zeer populair. 

Allerhande deskundigen wagen zich dan ook aan voorspellingen over het aantal te behalen 

medailles en over welke landen hoog op de ranglijst van medailles zullen eindigen. Veel 

voorspellers gaan af op hun intuïtie of op kennis over de vorm van de favorieten op de 

verschillende disciplines. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt zijn de voorspellingen 

interessant die zich baseren op een statistisch model. Economische en demografische factoren 

vormen daarbij de belangrijkste determinanten. Deze voorspelmethode houdt rekening met de 

onzekerheden die aan het al dan niet winnen van Olympische prijzen verbonden zijn. Het 

geeft inzicht in de marges van de voorspellingen en zorgt ervoor dat gemiddeld genomen de 

medailleoogst goed wordt voorspeld.  

Ten Kate et al. (2014) hebben met zo’n model medaillevoorspellingen voor de winterspelen 

van Sotsji opgesteld. Voor Nederland kwamen zij uit op een totaal van 14 medailles: 6 

gouden, 5 zilveren en 3 bronzen plakken. Het model van Andreff en Andreff (2013) is veel 

minder optimistisch over de medaillekansen van de Nederlandse Sotsji-gangers. Zij 

verwachtten dat Nederland slechts 6 medailles zou winnen, met 7 medailles als bovengrens en 

5 medailles als ondergrens. De Nederlandse Chef de Mission, Maurits Hendriks hoopte op 9 

medailles - ongeacht de kleur van het edelmetaal - voor Nederland, dat is één medaille meer 

dan bij de spelen van Vancouver in 2010.  

Grove onderschatting 
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Het ongekende succes van de Nederlanders in Sotsji heeft alle verwachtingen verre van 

overtroffen. In het totaal werden 24 medailles gehaald, waarvan 8 gouden, 7 zilveren en 9 

bronzen medailles. Uiteindelijk betekende dit een 5e plaats in het landenklassement. Het 

spreekt voor zich dat deze rijke oogst aan behaalde medailles volledig buiten de marges van 

de modelvoorspellingen ligt. Wat betekent dit voor de voorspellingen: zijn de gehanteerde 

modellen niet goed, of is er iets anders aan de hand?  

De reden dat dit soort voorspellingen soms de plank flink mis kunnen slaan ligt in de 

statistische eigenschappen van de gebruikte modellen. Het is onvermijdelijk dat de 

voorspellingen met foutenmarges behept zijn, en vanuit de statistische theorie zijn die 

foutenmarges te berekenen. Zulke berekeningen zijn echter gebaseerd op de veronderstelling 

dat de te maken fouten bij de voorspellingen onafhankelijk van elkaar zijn en daarbij in zekere 

zin uitmiddelen. Zo is de voorspelling van het samenstel van het aantal per land te winnen 

medailles gebaseerd op de kansschatting per deelnemer op een medaille vermenigvuldigd met 

het aantal deelnemers dat een kans op een medaille wordt toegedicht. Bijvoorbeeld, bij 20 

deelnemers met ieder de kans van ½ op een te winnen medaille betekent het dat er 10 

medailles worden voorspeld. Wanneer de werkelijke kans voor 10 deelnemers ¾ is en voor 10 

andere deelnemers ¼, heeft dat geen invloed op de kwaliteit van de voorspelling. In dat geval 

is er geen sprake van systematische voorspelfouten.  

Besmetting 

Anders wordt het wanneer er wel sprake is van samenhang tussen de fouten die bij het 

inschatten van de medaillevoorspellingen zijn gemaakt. Dat kan de oorzaak zijn van de 

onderschatting van het succes van de Nederlandse schaatsploeg in Sotsji. Kennelijk is er 

sprake van een hoge correlatie bij de inschatting van de kansen op de te behalen medailles. 

Een mogelijke reden is dat het eerste volledig oranje podium (“clean sweep”) op de 5000 

meter voor mannen een zodanige positieve uitstraling op het hele schaatsteam heeft gehad dat 

hierdoor de kans op goed presteren voor de andere deelnemers ook is verhoogd. En wellicht 

heeft het andere teams, zoals de Noren, ontmoedigd. Waarschijnlijker is echter dat het met de 

trainingsopbouw te maken heeft, waarbij in Nederland bij de verschillende concurrerende 

commerciële ploegen veel kennis aanwezig is over het goede moment om in topvorm te 

komen. De relatief snelle tijden waarmee de Nederlanders hun medailles hebben gewonnen 

lijken dit te bevestigen. Aan de andere kant bleken andere schaatsploegen (de Verenigde 

Staten, Rusland, Noorwegen) behoorlijk uit vorm hetgeen ook een oorzaak is van de hoge 

correlatie van de inschattingsfouten.  

Parallel met crisis 

In de economie is een dergelijke plotselinge en onverwachte toename van correlaties bij 

voorspellingen en daarmee verbonden risicobeoordelingen tegenwoordig een bekend 

verschijnsel. Dit is het mechanisme van besmetting (Forbes, 2012). Een dergelijke besmetting 

waarbij vanwege de enorme verwevenheid van de financiële markten de risico’s veel sterker 

gecorreleerd bleken dan oorspronkelijk gedacht, geldt als oorzaak van de krediet- en 

schuldencrisis. Hier was het effect van de besmetting dus negatief en niet positief zoals bij de 

Nederlandse schaatsploeg. Vanuit statistisch oogpunt betekent deze eigenaardigheid dat de 

waarschijnlijkheidsverdeling van de voorspelfouten niet langer een normaal verloop kent, 

maar - zoals statistici dat betitelen, een dikke staart heeft. De medaillevoorspellingen zijn dus 



onnauwkeurig gebleken vanwege deze dikke staart, net zoals dat voor de groeivoorspellingen 

voorafgaand aan de krediet- en schuldencrisis geldt.  
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