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azinger Paul Azinger is de captain van Team USA. En daar is hij blij mee. ‘De grootste eer die ik ooit 
heb gekregen in mijn golfleven.’ beroemd Wie wint, wordt beroemd. Simpel zat. clarke 
Twee jaar terug behaalde Darren Clarke het beslissende punt voor Team Europa. Hij barstte in tranen uit. Van vreugde 
maar ook van verdriet. Precies een maand voor de triomf verloor de populaire Noord-Ier 
zijn vrouw door kanker. droom Nog nooit is de Ryder Cup in Nederland 
gespeeld. Maar misschien komt daarin verandering. Organisatiebureau ‘Made in Scotland’ 
heeft een ‘bid’ gemaakt voor 2018, ondersteund door NOC*NSF en de Nederlandse 
Golf Federatie. Zie je het voor je? Tiger Woods op een Nederlandse baan? Die baan 
‘The Dutch’ moet overigens nog worden aangelegd in de buurt van Gorinchem. 
Maar dat zijn details, het is ook nog geen 2018. eer Daarvoor speelt iedere Ryder 
Cup-deelnemer. faldo Nick Faldo uit Engeland is de captain van ‘Team Europe’ 
dit jaar. Met drie Brits Open titels en drie Master titels is hij één van de succesvolste golfers 
ever. Heeft in totaal 11 Ryder Cup-deelnames op zijn naam staan. In 1977 was Faldo, toen 
21, de jongste deelnemer ooit. genieten Verplicht als je de wedstrijden volgt 
op televisie. De beste 24 spelers ter wereld bij elkaar in één veld. Zoek een zender die alles live 

uitzendt: Sport1 of de BBC. historie De Ryder Cup is ontstaan in 1927. 
Veel interessante historische weetjes vind je op www.rydercup.com. Veel onzinnige 

weetjes ook, maar die zijn vaak het leukst. ierland Ruim 250.000 
toeschouwers waaronder veel Ieren trok het evenement in 2006. In Ierland is golf een 
volkssport. In een voetbalambiance werden de wedstrijden gespeeld en de spelers toegejuicht. In 

Amerika zal dat iets anders zijn. jongste speler Sergio Garcia uit Spanje was in 1999 
de jongste deelnemer ooit. 19 jaar, 8 maanden en 15 dagen. kaartjes Lastig te krijgen en 

duur. Voor het ticket loterij systeem op de website ben je nu te laat. Via internet worden (dure) reizen met 
toegangskaarten aangeboden. Wellicht is de zwarte markt een optie? luiten De 22-jarige Joost 

Luiten zal dit jaar de Ryder Cup niet halen. Alleen de allerbeste spelers ontvangen een uitnodiging. 
Trainen Joost, zoveel als kan. In 2010 ben je er dan vast bij. mentale kracht 

Waar komt het op aan bij golf? Techniek, kracht of mentale kracht? Juist onder de grootste druk, met 
miljoenen kijkers aan de buis en duizenden mensen rond de green moet er geputt worden. Wie 
dan presteert, is Ryder Cup-waardig! nine eleven In 2001 werd de Ryder Cup 
afgelast en een jaar uitgesteld vanwege de terroristische aanslagen op 11 september op de Twin 

Towers in New York. outsiders Dat moeten de Amerikanen zijn. Na drie nederlagen op rij en de 
wetenschap dat het spelen in een team de Amerikanen niet ligt, zijn de Europese spelers favoriet. Maar zij missen het 
huisvoordeel. plaatsen Spelers moeten zich plaatsen om in het Europese of Amerikaanse Team van 
de Ryder Cup opgenomen te worden. In de reguliere tourwedstrijden kunnen ze punten halen waarmee kwalificatie 
wordt afgedwongen. Elk team bestaat uit 12 spelers. quote top 500 Ben je Nederlander en win 
je de Ryder, op zeker storm je dan de Quote top 500 binnen. ryder cup De geschiedenis gaat terug tot 
1927. Samuel A. Ryder was initiatiefnemer en schenker van de beker. De landengolfwedstrijd ging in eerste instantie 
tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In 1979 mochten voor het eerst ook andere Europese spelers 
deelnemen en werd het toernooi een wedstrijd tussen de VS en Europa. Bijzonder: bij de Ryder Cup gaat prestige boven 
prijzengeld. solheim cup De dames spelen hun eigen Ryder Cup; de Solheim Cup. Steeds in een 
jaar dat de mannen niet spelen, bestrijden de Europese vrouwen de Amerikaanse sexegenoten. shop Kon je 
niet aanwezig zijn, maar wil je wel doen alsof; koop een souvenir via de shop op www.rydercup.com en laat het zien 
op de club. Door de lage dollar is het nog betaalbaar ook. trofee Waar doen de spelers het allemaal voor? 
Niet voor het geld, want dat is er niet mee te verdienen. Eer, glorie en de Cup zelf. Eens gemaakt voor 250 pond, nu 
een veelvoud waard. uniek De Ryder Cup wordt alleen op unieke locaties gespeeld. In 2010 op de Celtic 
Manor Resort in Newport, Wales. In 2012 op Medinah in Chicago en in 2014 in Gleneagles in Schotland, home of 
golf. valhalla golf club, louisville kentucky Van 
16 tot en met 21 september ‘the place to be’ in de golfwereld. De 18 holes baan, waar de Ryder Cup voor het eerst 
wordt gespeeld, is één van de 100 mooiste in de VS. Dat wil wat zeggen in een land met vele, vele banen. 
wedstrijden In totaal spelen de spelers 28 partijen in 3 dagen. Voor elke wedstrijd 
die wordt gewonnen, krijgt het team 1 punt, bij een gelijkspel een half punt. Er worden foursomes, 
fourballs en op de laatste dag singles gespeeld. Wedstrijdvorm: matchplay. Uiteindelijk wint de ploeg 
die het eerst 14,5 punten binnensleept. x-factor Niet onbelangrijk in de wereld van het 
(top)golf. Kijk zelf wie de ‘lekkerste’ swing heeft. ijzers Ja, welke ijzers hebben de teams 
in het vuur? Helaas, pas op het allerlaatste moment is bekend welke spelers zich kwalificeren.  zachtzinnig Zo gaat het er niet aan toe. Twee jaar terug verpulverde 
Team Europa het Team USA met maar liefst 18 ½ - 9 1/2 . Ai, dat deed pijn bij 
Woods en zijn kameraden. *

Hoogtepunt van dit golfjaar wordt de Ryder Cup; van 16 tot en 
met 21 september in de VS. Wie er niet bij kan zijn, volgt het 
meest prestigieuze toernooi via kranten, tijdschriften, internet en 
televisie. En zorgt dat hij van a tot en met z voorbereid is.

* door: Bert Tielemans, fotografie: Golfsupport.nl
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