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De binaire parametervector 
gewonnen en een verloren wedstr
als 1 en 0.  De efficiënte mo
schatter kiest nu die parameter ve
zorgt dat het gewogen gemiddeld
goed mogelijk nul benadert, 
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Waar  de informatiematr
hulpmodel.  
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Bovenstaande methodologie g
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Fig. 1 N(100,15²) Petanquegraad Probabiliteit 

 
 
Fig. 2 N(110,20²), N(90,30²) Petanquegraad Probabiliteit 

 
 
In dit voorbeeld wordt speler A als sterkste speler 
beschouwd gezien het grotere eerste moment 
(niettegenstaande de uitgesproken lagere variantie 
in absolute termen). 
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