
Afijn, in 2013 kwam er steeds meer data publiekelijk beschikbaar en inmiddels is een 
overzicht van zo'n 1500 in detail gelogde handelingen voor één wedstrijd nog slechts 
een muisklik van elke liefhebber verwijderd. 
 
Punt is, en nu komen we ergens, er zitten maar heel weinig mensen te wachten op 
een spreadsheet van 1500 rijen, 150 kolommen. Er was duiding nodig. Enige tijd heb 
ik die duiding via mijn blog geprobeerd (mede) te geven, maar gaandeweg heeft het 
medium Twitter de rol van mijn blog verdrongen. Het maken van artikelen op een 
blog vergt ruim meer tijd dan het maken van data visualisaties. 
Juist het maken van deze visualisaties stelt mij in staat op een door mij gekozen 
tijdstip te knutselen aan een projectie die de balans houdt tussen informatie, 
toegankelijkheid en aantrekkingskracht. De visualisaties zijn allemaal gescript in R, 
waardoor ik ze vrijwel live kan produceren. In het voetbal is dat vrij belangrijk. Een viz 
van een wedstrijd die net afgelopen is heeft veel meer aantrekkingskracht dan een 
twee dagen later gepubliceerde infographic. 
 
Juist het werken met voetbaldata maakt actualiteit dus belangrijk, maar er staat ook 
tegenover dat ik beschik over een publiek dat heel goed ingevoerd is in de materie. Ik 
kan er dus op rekenen dat bepaalde context bekend is, en dat maakt dat ik 
visualisaties over het algemeen ingewikkelder kan maken dan ik anders zou doen. In 
de presentatie zal ik voorbeelden geven van hoe ik informatie op vele assen in één 
visualisatie weergeef. Daarmee zal ik niet aansluiten bij 'de boekjes', maar gezien 
mijn specifieke doel werkt het wel. 
Inmiddels is de Twitter feed 11tegen11 verworden tot een bron van visualisaties van 
voetbalspelers, wedstrijden, teams, etc. 
 
Ik zou mezelf dan ook omschrijven als een autodidactische freewheeler als het om 
data visualisatie gaat. Uiteraard verdiep ik me in de theorie achter data visualisatie, 
maar de praktijk is voor mij leidend. En doordat er geen business case achter 
11tegen11 schuilgaat - louter mijn eigen nieuwsgierigheid - biedt het mij de 
mogelijkheid om allerlei richtingen te verkennen en dus freewheelend door dit proces 
heen te gaan. 
 
Ondertussen probeer ik dit te combineren met mijn dagelijks werk als chirurg, en met 
mijn gezinsleven met een zoontje van nu bijna een jaar oud. 
Dit laat natuurlijk beperkt tijd, maar de drive en de nieuwsgierigheid zijn nog altijd 
groot!	


