
• Initiële data verkregen op 

www.databasebasketball.com: 4051 

spelers, 100 teams, 265 coaches, 71 

seizoenen (11 tabellen)

• Fouten corrigeren, sanity checks 

uitvoeren, …

• Augmentatie:

• Initiële data zijn absolute waarden die 

niet genormaliseerd en weinig

expressief zijn

• Berekenen van genormaliseerde

waardes + toevoegen van statistieken

bedacht door experts zoals PER, WS, …

2. Leren

Doelstelling

• De NBA is een miljoenenindustrie

• Elke speler is een enorme investering

• Sommige spelers spelen na acquisitie 

ondermaats maar prestatie bij vorige 

ploeg(en) was goed

• Vermoedelijke reden: relationele 

aspecten zoals ploegmaten, coach, ... 

spelen een belangrijke rol in prestatie

• In plaats van naderhand prestaties vast te 

stellen, proberen ze te voorspellen

• Ondersteuning bieden voor 

spelertransacties en coaching strategieën 

via

• Leren van een model om prestatie te 

voorspellen

• Maar veel ruis op data zoals blessures, 

rivaliteit tussen ploegen,  menselijke

fouten, …

• Leren van een regressieboom met Tilde in 

de ACE-tool

• Regressie omdat prestatie wordt 

beoordeeld via expertbedachte 

statistieken

• Boom omdat interpretatie van model 

belangrijk is

• Tilde omdat Tilde met relationele data 

kan werken

• Tests in knopen op basis van oa. 

relationele gegevens 

• Mogelijke tests op basis van rmode-feiten

die voor een goede typering van spelers 

moeten zorgen
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Predicting Success in the NBA

1. Data-acquisitie 2. Leren van model

3. Evaluatie 4. Eventueel ander model (bv. ranking)

Methode

NBA

• Evaluatie van model door bv.

• Weglaten van spelers uit trainingsdata 

en waardes voorspellen wanneer hun 

team en coach worden ingevuld

• Weglaten van heel team en waardes 

van spelers voorspellen wanneer ze als 

team met hun coach worden 

gematched

3. Evaluatie

coach(X,Coach),

win%(Coach,V),V>0.5
Off_rating(Tm,O),O>105

team(X,Tm),

def_rating(Tm,D), D>107

yes no

yes no
noyes

PER = 20.8 PER = 17.3
PER = 19.5 PER = 13.4
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