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Sinds 1980 is Nico Boon actief bezig met de ontwikkeling van ratingsystemen voor multihulls. Vanzelfsprekend 

betekent dit dat hij zich ook bezig houdt met het analyseren van uitslagen. Niet in het minst om te weten of de 

gebruikte handicapmethode inderdaad doet wat bemanningen ervan mogen verwachten.

Hoe we wedstrijdresultaten kunnen beoordelen

Op het spreadsheetblad wordt ook de R² uitgerekend. 
Deze R² wordt de determinatiecoë"  ciënt genoemd. 
Die is het kwadraat van de correlatiecoë"  ciënt R. Beide 
nummers geven aan hoe goed de rechte lijn de echte 
raceresultaten benadert. Het testblad met de 'exact' 
rechte lijn heeft als resultaat R² = 1. Dan is ook  R = 1. De 
correlatie is 100%. De factor a  in dit voorbeeldblad is 1 en 
de coë"  ciënt  b = 99.

Als u zich indenkt 'dat alle boten over de # nishlijn gaan 
op 'exact' hetzelfde moment', wat nooit zal gebeuren, dan 
wordt de waarde van a nul. U kunt dit gemakkelijk testen, 
door in kolom B alle cijfers gelijk te maken, bijvoorbeeld 
aan 100,0. Dan zal een horizontale lijn ontstaan. Dan is 

a = 0, b = 100. Aan R² wordt in deze bijzondere 
situatie geen waarde toegekend. De factor a  geeft de 
hellingshoek van de lijn aan.

Ter bescherming van de formules en de gra# ek, is het 
spreadsheet beveiligd. Alleen in kolom B kunnen cijfers 
worden ingevuld. Plus in de aangegeven cel in regel één, 
voor het vermelden van de naam van de klasse of de 
gehouden race enz.

Enige praktijkvoorbeelden
Om te illustreren wat dit soort programma’s kan doen, zijn 
hieronder de formuleresultaten van de Ronde om Texel 
2012 vermeld. De coë"  ciënten van de formule werden 
berekend over alle uitslagen en over een aantal klassen.
Er zijn ook resultaten van andere jaren gebruikt.

Formuleresultaten Ronde om Texel 2012

Coë!  ciënten formule a b R² 

Overall uitslag nrs 1 tot 210 0,22 105,0  0,97
Formule 18 1 tot 63 (alle)  0,70  100,2  0,95
Formule 18 1-50  0,63 101,6  0,99
Dart 18 1-18 (alle)  1,34   96,8  0,93
Dart 18 1-17  1,20   97,7  0,97
Hobie 16 1-18 (alle)  1,23 102,0  0,97
Nacra 570 1-6 (alle)  1,85   98,9  0,95
Nacra infusion 1-13 (alle)  2,42   99,1  0,83
Nacra infusion 1-11  1,65 102,5  0,86
Nacra infusion 1-10  1,58 102,8  0,81
Nacra F20 carbon 1-9 (alle)  3,50   96,4  0,95
Nacra onder 20 1-7 (alle)  1,65   97,8  0,94
Tornado 1-7 (alle)  3,61   95,9  0,99

Het is duidelijk te zien dat het gebruik van een 
handicapmethode de uitslagencijfers dichter bij elkaar 
brengt. De coë"  ciënt a is met 0,22 het laagst van allen. 
Relatief is deze lijn de meest horizontale. De tweede 
lijnformule voor de Dart 18 laat zien hoe de laatste # nisher, 
die er relatief veel langer over deed, de coë"  ciënten a, b, 
en ook R²  beïnvloedt. 

In de Nacra Infusion klasse, liggen de gecorrigeerde tijden 
en dus de indexgetallen van een kleine groep in het 
midden van alle 13 # nishers heel erg dicht bij elkaar. 
Daar liggen de punten met indexgetallen meer 
horizontaal. Dat verlaagt R²  wat (0,81), zoals te zien is in 
de regel voor alleen de nrs 1-10. De Tornado en de Nacra 
F20 carbon doen het als 'klasse' niet zo goed, zoals blijkt 
uit de hoge waarden van a. Die illustreren wat grotere 
verschillen in bemanningkwaliteit. Voor de Tornado komen 
daar verschillen in de bootkwaliteit nog bij. 

Nico Boon

De race in een gra# ek

Er worden verschillende methoden voor het analyseren 
van resultaten toegepast. Opmerkelijk in alle onderzoeken 
is, dat als je probeert wedstrijduitslagen weer te geven met 
gra# eken, dat doorgaans een eenvoudige rechtelijngra# ek 
oplevert. De correlatiecoë"  ciënt R is bijna altijd meer dan 
0,9. (Zie voor enige uitleg over R en R² verderop). Waarom 
is dit eigenlijk zo? Verklaren kan ik het niet.

Handicap met yardstick
Door die rechte lijn is een extra methode voor het 
beoordelen van wedstrijden mogelijk. Niet alleen voor 
wedstrijden met eenheidsklassen, maar ook voor alle races 
voor verschillende boottypes, met gebruik van elk soort 
handicapsysteem.
Dit kan zijn een soort Portsmouth Yardstick Rule, dat 
een zogenaamd TOT (time on time) systeem is. Of het 
heel gebruikelijke PHRF systeem, een TOD (time on 
distance) methode. Fundamenteel is dat beide systemen 
handicapcijfers leveren, gebaseerd op studies van 
raceresultaten. Vooral met toepassing van statistiek.

Handicap met rating
De eenvoudige gra# sche methode kan evengoed worden 
gebruikt als voor de handicaps geen yardstick-methode 
wordt toegepast maar een 'echte rating'. Een ratinggetal 
is namelijk niet gebaseerd op statistische bewerking van 
resultaten, maar op nauwkeurige metingen van boten. 
Deze metingen leiden tot een door formules bepaald 
ratinggetal. Voor multihulls wordt de Texel Rating 
wereldwijd gebruikt.

De gra# sche methode
Wat kunnen we doen met de gra# sche methode? Voor 
wedstrijden met 'one design' typen willen we graag weten 
hoe goed bemanningen in een bepaalde klasse zeilen, en 
vooral hoe goed ze dat doen, als we ze vergelijken met 
bemanningen in andere  eenheidsklassen.
Gebruiken we de methode voor wedstrijden 

georganiseerd voor een groep van boten van verschillend 
type dan is er een aparte handicap nodig voor elke 
boot, of  elke klasse. In dat geval willen we graag weten 
hoe goed de rating getallen de verschillen tussen de 
modellen benaderen. Dat is het voornaamste doel van elk 
handicap systeem, zodat verschillende typen tegen elkaar 
kunnen wedstrijden. In enkele voorbeelden zal worden 
geïllustreerd of en hoe goed de doelen worden bereikt.

Gebruik van een spreadsheet
Op de website van de CTC is een spreadsheetblad voor het 
invoeren van de cijfers beschikbaar. De invoer-cijfers die 
nodig zijn om race resultaten te beoordelen met steun van 
een gra# ek zijn simpel:
1. Je moet alle uitslagen uitdrukken in gezeilde tijden 
(voor eenheidsklassen) en moet dat doen in gecorrigeerde 
tijden, als een handicap methode is toegepast.
2. Het spreadsheetblad met de gra# ek vereist een 
conversie van de opgenomen tijden naar indexcijfers. De 
nummer één, de winnaar van elke klasse en/of de overall-
winnaar, krijgt 100,0.
3. Op het gra# ekblad moeten van de berekende 
indexgetallen uitsluitend de cijferwaarden worden 
gekopieerd, niet de formules. Dat gaat via de functie 
'plakken speciaal'. Het kleinste gra# ekblad is geschikt 
voor max. 50 indexgetallen in kolom B. Er zijn twee 
andere bladen voor 210 respectievelijk 485 uitslagen. Dat 
waren de aantallen die voor een paar ronden om Texel 
nodig waren. Vaak is het kleinste blad al voldoende. Bij 
kleinere aantallen wordt de horizontale as van de gra# ek 
automatisch aangepast.
4. Om een mooi plaatje van de gra# ek en tenslotte ook de 
juiste formule van de rechte lijn te krijgen, 'delete', 'leeg', 
alle niet gebruikte getallen in de kolommen A en B

De vergelijking van de rechte lijn is 
f(X) = a · boot nummer (X) + b.
a is een maat voor hoek die de gra# ek maakt t.o.v. 
horizontaal, b is het indexnummer waar de berekende 
rechte lijn de verticale Y-as snijdt. 
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boat nr,  X index nr.
1 100,0
2 104,9
3 106,1
4 107,2
5 107,3
6 108,3
7 112,7
8 112,9
9 114,7
10 115,8
11 116,6
12 116,6
13 117,1
14 117,2
15 121,2
16 121,7
17 122,5
18 123,1
19 125,2

boat nr,  X index nr.
1 100,0
2 103,3
3 105,9
4 111,0
5 113,2
6 117,1
7 122,1
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rechte lijn op


