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 Wat is de Ryder Cup?
Een tweejaarlijks duel met twee teams 
met de beste mannelijke spelers ter 
wereld. Voor het eerst gespeeld in  
1927, toen de Verenigde Staten tegen 
het Verenigd Koninkrijk speelde. Sinds 
1979 kunnen ook spelers uit andere 
Europese landen deelnemen. Tijdens  
de wedstrijden gaat het teambelang 

boven het individuele belang. In totaal 
worden er in 3 dagen 28 partijen 
gespeeld. Elke gewonnen wedstrijd 
levert een punt op. En altijd is de 
wedstrijdvorm ‘matchplay’, waarbij je  
een punt krijgt als je een hole beter 
speelt dan je tegenstander. In reguliere 
wedstrijden gaat om het totaal aantal 
slagen over 18 holes.
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Normaal gesproken is golf een individuele sport, 
maar eens in de twee jaar draait het om teams. 
Bij de Ryder Cup nemen de beste spelers van  
Amerika en Europa het tegen elkaar op, bereiken 
spanning en chauvinisme een recordhoogte 
en gaan alle remmen los.

Wie doen er aan mee?
De beste golfers uit Europa en de 
Verenigde Staten. De eerste 8 spelers 
per team worden geplaatst op basis van 
hun positie op de wereldranglijst. De 
laatste vier worden aangewezen als 
‘captains choice’. Paul Azinger (captain 
team USA) noemde zijn benoeming tot 
non playing captain van team USA ‘de 
grootste eer die ik ooit heb gekregen in 
mijn golfleven’. Zijn team wordt dit jaar 
aangevoerd door Phil Mickelson. 
Daarnaast maken in elk geval Stewart 
Cink, Kenny Perry, Jim Furyk en Anthony 
Kim deel uit van het gezelschap. Team 
Europa staat onder leiding van Nick 
Faldo. Europese toppers als Sergio Garcia 
uit Spanje, Padraig Harrington uit 
Ierland, Søren Hansen uit Denemarken 
en Miguel Angel Jiménez uit Spanje zijn 
in ieder geval van de partij. 

Waarom moet ik er naar kijken?
In elk geval niet voor de Nederlanders. 
Die doen helaas traditiegetrouw  
niet mee. Je krijgt wel spectaculaire 
golfprestaties te zien. Bij de Ryder  
Cup worden reputaties gemaakt en 
gebroken. Lang niet altijd de beste 
spelers winnen, het beste team gaat  
er met de winst vandoor. Deze ‘voetbal-
gedachte’ maakt de Ryder Cup een 
bijzonder golftoernooi, waarin speciale 
krachten loskomen. Golfers moeten  
in hun hoofd een knop omzetten om 
als lid van een ploeg te spelen.

Waar gebeurt het allemaal?
Steevast op een bizar mooie golfbaan, 
om en om in Europa of de Verenigde 
Staten. Dit jaar is het team USA 
gastheer en is de keuze gevallen op de 
Valhalla Golf Club in Kentucky. Afgelo-
pen jaren werd gespeeld in Ierland op 
de K club in Straffan Kildare (250.000 
toeschouwers!) en the Country Club in 
Brookline US. Volgende editie in 2010 
wordt in Wales afgewerkt op de Celtic 
Manor. Nederland is nog nooit gastheer 
geweest, maar in 2018 kan daar zo maar 
verandering in komen. Organisatiebu-
reau Made in Scotland’ heeft met 
ondersteuning van het NOC*NSF en de 
Nederlandse Golf Federatie een 
serieuze ‘bid’ gemaakt voor de nog te 
ontwikkelen baan The Dutch in de buurt 
van Gorinchem. Zal je zomaar zien dat 
in Nederland, waar de populariteit en 
het aantal beoefenaars van golf enorm 
stijgt, ineens Tiger Woods mag 
verwelkomen! 

Wanneer vindt het plaats?
Van vrijdag 19 tot en met zondag  
21 september. Live te zien bij Sport1  
en op de BBC.

Vrder nog iets?
Deelname aan de Ryder Cup levert  
de golfmiljonairs alleen roem op. 
Meedoen is al een eer, winnen nog meer. 
Over welke ploeg na drie dagen golf  
met de lelijke beker in zijn handen staat, 
is nog geen zinnig woord te zeggen. 
Na drie opeenvolgende nederlagen 
azen de Amerikanen op eerherstel, én 
ze hebben het thuisvoordeel. Maar het 
verleden heeft bewezen dat de 
Amerikanen moeilijk in teamverband 
presteren. Zo speelde de nu afwezige 
superster Tiger Woods (hardnekkige 
knieblessure) tijdens de Ryder Cup 
nooit echt goed. ◼

TV ❘ Ryder Cup ❘ vanaf vrijdag ❘ Sport1/BBC 1
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