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UITTEAMS DOEN HET BETER NA EEN LATE RODE KAART   

Er gaat geen voetbalweekend voorbij zonder discussie over al dan niet uitgedeelde rode 
kaarten. Die worden immers gezien als belangrijke gamechangers. Maar is dat wel zo? 
UGent-onderzoek nam de proef op de som. 

In het onderzoek werden meer dan 2000 recente wedstrijden in de UEFA Champions League en UEFA 
Europa League geanalyseerd. Thuisspelende teams blijken het opmerkelijk minder goed te doen nadat 
ze een rode kaart ontvangen.  

“Na de uitsluiting van een speler daalt de kans dat zijn team de wedstrijd wint met 18.8 procentpunt. 
Bovendien scoren deze thuisteams die een rode kaart pakken gemiddeld 0.3 goals minder en krijgen 
ze 0.4 goals meer tegen dan gelijkaardige teams zonder rode kaart.”   
Masterstudent Arne De Meyere (UGent) 

Of een rode kaart vroeg of laat in de wedstrijd valt, thuisteams doen het na een uitsluiting minder 
goed. 

Minder pijnlijk voor uitteams 

De bevindingen voor uitteams zijn heel anders. Gemiddeld genomen doen uitteams het even goed met 
10 als met 11 spelers. Als zij laat in de wedstrijd een rode kaart krijgen, doen ze het zelfs beter. 

“Wanneer uitteams een rode kaart pakken na minuut 80 – meer dan een derde van alle rode kaarten 
voor uitspelende ploegen vallen dan –  is het doelsaldo op het einde van de wedstrijd 0.235 goals meer 
in hun voordeel. Wanneer ze die kaart pakken tussen minuut 61 en minuut 80, doen ze het nadien noch 
beter noch slechter. Maar een rode kaart tijdens het eerste uur van de match is geassocieerd met een 
lager doelsaldo. Na zo’n vroege rode kaart is het doelsaldo 0.466 goals meer in hun nadeel.” 
Masterstudent Ward Vanruymbeke (UGent) 

Complexere opdracht voor thuisteams 

De onderzoekers schuiven verschillende verklaringen naar voren. 

“In de literatuur wordt aangegeven dat thuisteams voor een complexere opdracht staan dan uitteams. 
Deels door de verwachtingen van het thuispubliek wordt van hen vaak niet alleen een goed eindresultaat 
verwacht, maar ook een aanvallender speelstijl. Zich aanpassen aan de uitsluiting zou lastiger zijn 
gegeven die meer complexe taak.” 
Professor Stijn Baert (UGent) 

Voor uitteams weegt na een (late) rode kaart mogelijk vooral een hogere motivatie door. Grotere 
inspanningen, een betere teamgeest en meer concentratie kunnen hen op het spoor zetten van een 
beter eindresultaat. 

Methode 

In het kader van het onderzoek werd gebruik gemaakt van de vrij raadpleegbare wedstrijdverslagen van 
alle officiële wedstrijden uit de UEFA Champions League tussen september 2008 en mei 2015 en de 
UEFA Europa League tussen september 2011 en mei 2015.  

In de statistische analysemethoden werd op verschillende manieren gecontroleerd voor de relatieve 
sterke van de thuis- en uitteams en voor andere wedstrijdelementen zoals de tussenstand op het 
moment dat de rode kaart valt. Verscheidene robuustheidsanalyses werden uitgevoerd. Zo werd 
nagegaan of de resultaten niet bepaald werden door penalty’s meteen na een rode kaart. 

Info 

De studie maakt deel uit van de voetbaleconomische onderzoeksagenda van professor Stijn Baert. 
Deze onderzoeksagenda draagt bij tot een internationale wetenschappelijke literatuur waarin de 
determinanten van succes in voetbal (en bij uitbreiding in sport) worden bestudeerd. Arne De Meyere 



 
 
 
 
 
 

en Ward Vanruymbeke werkten mee aan dit onderzoek in het kader van de Masterproef waarmee zij 
hun opleiding Handelsingenieur afrondden. 

Het onderzoeksartikel kan gedownload worden op de homepagina van Stijn Baert (onder “News”). 
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